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 مقدمه : -1-1

شهر خالق مکانی برای رشد و  نمود خالقیت است ، شهر خالق منزلی برای خالقیت هنری ، نوآوری 

های علمی و فناورانه و صدای فرهنگ های رو به رشد است .شهری که همه  پتانسیل های خالق خود را 

ی فرهنگی و توسعه ای است. شهر خالق یک شهر نیرومند از جامعه عمل می پوشاند و پرچم دار فعالیت ها

است . در این شهر ، هر شهروند به استفاده از ظرفیت های علمی ، فنی  1لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی

 .(  1831) ابراهیمی ، ، اطمیان خاطر دارد، هنری و فرهنگی خود

کار ایجاد می کنند پیچیده هستند.روشن تر از هر عواملی که در یک شهر یا جامعه انگیزه ای برای ابت

چیز ، در محیط جهانی امروز فشار بر روی نوسازی اقتصادی منجر به نوآوری می شود . چنین نوسازی 

در اقتصاد جهانی جدید ، بر مبنای دارای های محلی متمایز نظیر محل ، جغرافیا ،  "نیچه  "دربردارنده تعریف 

نش است . ایجاد الگوی نیچه به طور معمول نیازمند رویکردی چند وجهی است :حفظ فرهنگ ، مهارت ها و دا

از طریق سرمایه گذرای در زیر  "کیفیت مکان  "و جذب شهروندان ، سرمایه گذاری ها و مشاغل سیال ، بهبود 

لی از ساخت ها و تسهیالت )اغلب با تمرکز در برخی محالت یا نواحی فرسوده ( و ساخت هویت و غرور مح

 ( . Nancy Duxbury (2004,یا بازاریابی مکان  "مارک زدن  "طریق 

عناصر کلیدی که برای بوجود آمدن مناطق و شهر خالق مطرح اند شامل : شبکه ای از تولید کنندگان 

منطقه ای ، بازار نیروی کار محلی یعنی تکنسین ها و کارگران خالقی که در یک منطقه استقرار دارند و می 

نند در شکل گیری توسعه خالقیت در شهر و منطقه اثر گذار باشند. رقابت و همکاری بین مجموعه ای از توا

مباحث مطرح در این زمینه مربوط به مناطق شهرها که بتوانند عنصر خالقیت را به منطقه و شهر ترزیق کنند . 

بوط به خالقیت ، بیشتر به کالنشهری و شهرهای بزرگ است و هرچه از شهرهای بزرگ دور شویم، بحث مر

عناصر سنتی بودن ، می توانند به عنوان یک صنعت خالقیت آفرین تآثیر خود را بر شکل گیری شهر خالق 

 . (MUSTURD ,2001) بگذارند

                                                           
1 -Inter-cultural 
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همکاری همه سیاست های اجتماعی در زندگی فعال شهری نه تنها برای دست یابی به اجتماعی بلکه 

خالقیت شهروندان در مقیاس وسیع نیاز است. در مجموع هر فشاری برای برای برطرف کردن موانع قدرت 

دست یابی به خالقیت شهری در نبود توجه ویژه نسبت به همراهی و اظهار تمایل در جامعه شهری )پذیرش و 

     (scott.j.2006) .   مشارکت اجتماعی (به طور کلی محکوم به ناتمام ماندن است

ابتدا به موضوع پژهش ؛ اهداف تحقیق باشد ؛ در بخش اول از این  بخش میپنج در  پژوهشاین 

ارائه گردیده است ودر انتها پژوهش ؛ پرداخته شده است ؛ در ادامه کار نتایج  حقیقت ؛ اهمیت و ارزش پژوهش

  .محدودیت ها و موانع رساله اشاره شده است 

مورد بررسی قرار می گیرد و  پژوهشو دیدگاه ها در رابطه با  در بخش دوم چهارچوب علمی مفاهیم

مل جغرافیای و جمعتیی شهر ادر ابتدا به معرفی محدوده مورد مطالعه پرداخته شده و سپس عودر بخش سوم 

در بخش  ه در تحقیق پرداخته شده است .ادمتغیر های مورد استفبه معرفی شرح داده شده و در ادامه  قزوین

ایجاد شهر  در آنهاو اولویت بندی ها و نتایج بدست آمده شاخصها  ارزیابی و سنجش بهاین تحقیق  چهارم 

به تجزیه و تحلیل فرضیه ها و استدالل ها و در انتها به ارائه  بخش پایانی پژوهش خالق پرداخته شده و در

 و در پایان پیوست ها و منابع و مآخذ آورده شده است .راهکارها و پیشنهادها اشاره شده 

 

 

 

 

 

 :بیان مساله -1-2
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طبق آمار سازمان ملل متحد بیش از نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند و امروز شهرهای 

بزرگ به محل رویارویی فرهنگ و تمدن های مختلف بدل گشته اند ،پیشرفت تکنولوژی و اتقاء سطح 

ه از شرایط زندگی در ارتباطات ، امکان جابجایی راحت تر به فواصل دور و تمایل هرچه بیشتر مردم به استفاد

الیت های سبب شده که سیل عظیمی از جمعیت به شهرها مهاجرت کرده و در این مراکز اصلی فع اشهره

مشغول به زندگی شوند. این در حالی است که با افزایش جمعیت در سطع محدوده اقتصادی  و تجمع ثروت ،

نگی همگام با مشکالت زیربنایی و زیر ،اقتصادی و فرهمعضالت اجتماعیشهرها ،رشد چشم گیر مشکالت و 

ساختی زندگی شهری را دچار چالش جدی نموده است و به طور کلی فراهم کردن زندگی خوب و دارای 

کیفیت باال برای تمامی شهروندان در درون یک محیط شهری کار بسیار دشوار است و به طور معمول 

ود پایدار نیستند.تغییر و بهبود این وضعیت ،نیازمند اجتماعاتی که نابرابری بسیاری در آنها مشاهده می ش

پارادایمی که فارغ از نظریه های  معمول و در سطحی . شهرهاست کالبدی  پارادایمی جدید در نظام مدیریت

نماید تاایشان برای پرداختن به  دفراتر از نیازهای اولیه انسانی بتواند شرایطی برای مردم و شهروندان ایجا

ظاهر سخت شهری ،قدرت تفکری، برنامه ریزی و عمل ،با در نظر گرفتن فرصت ها را داشته مشکالت به 

 باشند.

با توجه به دیدگاه جدیدی که نشات گرفته از تفکرات چارلز لندری و ریچارد فلوریدا در اوایل دهه 

ن امور شهری وهمه میالدی میباشد،به نظر میرسد که استفاده از خالقیت واستعداد ساکنین،کسبه،مسئولی 0222

کسانی که نقشی در ایجاد فضاهای اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی شهرها دارند به عنوان افرادی که هم شکل 

دهنده وهم استفاده کننده از شهر خود میباشند ، میتواند راهکار ارزشمندی برای تغییر وضعیت فعلی شهرهای 

 امروزی گردد.

وانعی که بر سر ،پیش از ساخت یک محیط خالق ، الزم است م به عقیده نظریه پردازان در این زمینه

د وجود دارد و افرا شهر خالقو  کالبدی-برنامه ریزی یک ارتباط قوی بین . راه آن قرار دارد، برداشته شود

 یکی از کمبودهای اساسی که. م بخشی و نمایش کارهای خود دارند، کار الهاخالق نیاز به فضایی برای زندگی

ی برای جذب و نگاهداشت گروه های شهری خالق یاحساس می شود جای خالی فضاها یای امروزشهره در
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محلی برای بروز خالقیت شهروندان بوده و هم به عنوان فضایی  ،ی که در دو سو بتوانند همیمی باشد. فضاها

شهروندان نقش ورانه آبرای تعامالت و فعالیت های دانش محور و خالقانه در شهر در جهت جذب افکار نو 

آفرینی نمایند. فضاهای یک شهر اعم از طبیعی و مصنوعی نیز ، باعث برانگیختگی ، انطباق و بیان خالقیت 

د بخش و توانمندساز باشد.زیرا خالقیت نیازمند یساکنین خود می شوند. اینگونه فضاهای خالق باید ام

د  و نهایتاً نری نمایند ،تجمع و پرورش یابرشد و فعالیت ، تفکر و نوآو ندفضاهایی است که در آن بتوان

 (13: 1831د)محمدی و مجیدفر نپیشرفت کن

خالقیت یکی از مهمترین عوامل  رشد و موفقیت شهرهای در حال رقابت به شمار می رود  و تنوع  و 

ن تاه نوگرایی و ابتکار ساکنان شهر است که تعیین کننده جذابیت و پیشرفت شهرسیجذابیت و شخصیت و روح

 بین المللی نقش و جایگاهی ویژه در عرصه ملی و بعضاً شهر قزوین )به عنوان محدوده مورد مطالعه ( است،

برنامه ، توسعه و پیشرفت در زمینه آزاد اسالمی قزوین دانشگاه امام خمینی )ره(ووجود دانشگاه  ایفا می نماید،

طبقه ای جدید در شهر تحت عنوان دید با منطقه ای جخود منجر به ظهور . عملکردی دارد-ریزی کالبدی

می شود که این طبقه و حتی بعضاً سایر شهروندان  بنا به تئوری فلوریدا و لندری نیازمد  "طبقه خالق "

نیاز به مکان های خالق  "بنا به گفته ریچارد فلوریدا"فضاهایی جدید  و خالقانه در شهر می باشند.طبقه خالق 

ر به شکل گیری خالقیت در شهر نیز می شوند و خالق بودن شهر منجر به پرورش و خود منج"در شهر دارند 

 cities and creative 0222خالقیت در تمامی سطوح جامعه بسته به شدت و اثر آن می شود)

class,،florida). 

 عالوه بر اینها شهر قزوین برخوردار از عناصر شهری مهمی همچون بازار و بسیاری از اماکن فرهنگی

،مراکز و نهادهای دولتی از قبیل شهرداری، کتابخانه و کتابفروشی ها، پستخانه، هتل و مسافرخانه، کاروانسرا ها 

از جمله  طبقات خالق  ،، موزه ها، و بسیاری دیگر از اماکن جاذب گردشگر...روزانه پذیرای جمعیت بسیاری

امین فضای عمومی مورد نیاز  استفاده کنند گان  برای ت عملکردی  –کالبدی  شهر می باشد.مسلماً برنامه ریزی

قزوین به دلیل واقع شدن در مسیرهای ارتباطی  از این شهر از اهمیت فراوانی برخوردار است .از طرف دیگر ،

مهم کشور و پایتخت بودن در زمان صفویه ، از قدمت باالی برخوردار بوده و بخش اعظمی از اثار و بناهای 
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محدوده ، منطقه ای  این ود رد گذشته را در خود جای داده است متاسفانه علی رغم اینکهتاریخی و خالق موج

که برنامه ریزی منسجمی  در جهت احیا و تقویت عرصه های خالق  استراتزیک است ، اما کمتر دیده شده

تا چه حد شهر قزوین  یفرهنگ_عمومی صورت گیرد.و این نکته متبلور می سازد  که این ظرفیت های تاریخی 

بر بروز خالقیت شهری و شهروندی شهر  امروزین موثر بوده است ؟ و چرا شهری با چنین پتانسیل های غنی 

در برخی بخش ها روی به تقلید از شهرهای بزرگتری نظیر تهران آورده است ؟ در این بین زمین به عنوان بستر 

ه خصوص شهرهای بزرگ محدود و کمیاب اصلی تمامی فعالیت های شهروندان عاملی است که در شهرها ب

است ،اما نیاز و تقاضا برای آن برای تامین سکونتگاههای انسانی ،حمل و نقل ،فضاهای اموزشی 

ت در حال یفراغت و تمامی فعالیت های بشر با افزایش روز افزون جمع عتی ،گذران اوقاتن،تجاری،درمانی،ص

برنامه ریزی کاربری نه فقط نقش  گیه رویکردی و چگونبررسی نظری م نگارنده و باعبه ز. افزایش است

یع فعالیت ها ،خدمات و سهم زاساسی در کیفیت و کارایی طرح های شهری خواهد داشت، بلکه اساس نظام تو

ا تعیین می کندو  عالوه بر آن استخوان بندی اصلی شهرو نحوه توسعه آتی آن را مشخص می کند و رسرانه ها 

صتی برای بروز خالقیت ساکنین از لحاظ فرهنگی و کالبدی و اجتماعی در اختیار خواهد در عین حال نیز فر

 گذاشت.

و عرضه خالقیت شهری و شهروندی همه و   شدهها و ظرفیت های ایجاد لینکات مطرح شده وپتانس

ع را در کی از این موانی این امر را می رساند که شاید بتوان راه حل رفع ضرورتهمه در بافت شهر قزوین 

انتخاب پالت کاربری های شکل دهنده ای فضاهای شهری خالق و انتخاب بهینه فعالیت ها و نحوه ترکیب آن 

با تدوین راهبردهایی برای  ودر فضای شهری شهر قزوین جویا شد  عملکردی -برنامه ریزی کالبدی با 

چنین پیشینه قدرتمند تاریخی و بافضاهای خالق شهر قزوین و برای رفع کمبود  این چنین فضاهای خالقی 

معیار  -دارا بودن پتانسیل های قوی برای تولید نیروی نخبه و دانش پروری، بتوان در جهت ایجاد یک شهر 

شهروندی و مسئواین در جهت  ایرانی )شهر خالق قزوین (کوشید و زمینه را برای بروز خالقیت های

 حکمروایی خوب شهری مهیا ساخت.

 :پیشینه تحقیق -1-3
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نبش خالقیت در شهر از دو رویکرد پایه ای برای نائل شدن به شهر خالق نشأت می گیرد که یکی ج

 "شهر خالق"توسط چارلز لندری و دیگری توسط ریچارد فلوریدا مطرح شده است.اولین کسی که بحث 

ق و شاخه در ارتباط با شهرهای خال 0222تا 1112رامطرح می سازد آقای چارلز لندری است که در سال های 

 .(landry ,2004های آن می نویسد.)

 0220را مطرح کرد ریچاد فلوریدا بود که در سال  "مناطق وشهرهای خالق"اولین کسی که بحث 

کتاب  0222در آمریکا منتشر کرد و پس از آن در سال   creative classاولین کتاب خود را تحت عنوان 

در ایران تحت عنوان شهرها وطبقه  1831این کتاب درسال دیگری را برای تقویت موضوعش منتشر کرد که 

خالق توسط محمد اسماعیل انصاری وابراهیم انصاری ترجمه شد. بر این اساس نظریه جدیدی مطرح شده 

،شهرهایی که شمار افراد خالق هنرمند)نویسندگان، نقاشان، موسیقی دانان( در آنها فراوان است احتمال زنده 

عامل مهم در شکل گیری طبقات خالق در شهرها نقش  8ن بیشتر است . به نظر فلوریدا ماندن و پابرجایشا

تحمل به این مساله اشاره می کند ،مردمی که  دارد ،تکنولوژی ، توانایی و تحمل.درباره شاخص های توانایی و

یان خود می در این شهرها ساکن هستند گرایش های ضد خارجی ندارند و گروههای مختلف اعتقادی را در م

 پذیرند ونسبت به نژادها بی تعصب هستند.

 چگونگیمطرح کرده بود ،در مورد "فلوریدا")آلن جی اسکات (با استفاده از ادبیاتی که  0221در سال 

سوق مزیت های رقابتی و ظرفیت های موجود درشهر ها به سمت خالقیت بیشتر و سیاست گذاری  های 

داد ،زمینه های رویکرد خالق ادبیات، سینما ،موسیقی،مهارت و هنر فولک ی را انجام یمنطقه ای فعالیت ها

، هنرهای رسانه ای و تغذیه است.صنعت شهرها و مناطق خالق شامل صنایع فرهنگی چند رسانه ای و طراحی،

خدمات برتر و درمقیاس حوزه های محلی بیشتر درصنایع دستی و بومی خالصه می شود. نظرات او بیشتر 

که :چگونه می توان مزیت های رقابتی و ظرفیت های موجود در شهرها را به  باشد. این مباحث می پیرامون

سمت خالقیت بیشتر پیش ببریم.آیا این مکان وجود دارد ؟ چگونه حاال که فهمیدیم مزیت های رقابتی و 

ی آن ها را تقویت ظرفیت های خالق در یک شهر و یا منطقه چیست با استفاده از سیاستگزاری های منطقه ا

 .(j scott,2006(و) 1831کنیم؟)رفیعیان ،
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ده یبه چاپ رس 0210مقاله با موضوعیت تولید ساختارها و فضای شهری خالق در شانگهای در سال  یک تنها-

پیمایش نموده است به بررسی ساختارهای خالق در شهر  0221ی که در سال یاستکه بر اساس پرسشنامه ها

ی فضاهای شهری جدید در این شهر می پردازد. اساس نظریه این مقاله براین استوار است شانگهای و بازساز

شرکت ها و خوشه های خالق نیاز به فضاهای شهری جدیدی برای  کیکه با توجه به پیشرفت ها تکنولوژی

 استراحت و بازپروری روح و جسم خود دارند .

ربوط به نامه کمیسیون ملی یونسکو به استانداری سابقه شهرهای کشورمان اسنادی مبی  در جست وجوی -

ات معرفی شیراز  به سازمان علمی ،آموزشی و مقدمفارس را می توان مشاهده نمود که در آن درخواست شده ،

فرهنگی سازمان ملل ،یونسکو فراهم شود.در صورت عملی شدن این موضوع شیراز نخستین شهر ایران در 

 ( 1831ی شود)رفیعیان،مجموعه شهرهای خالق یونسکو م

، دو مقاله در باب خالقیت و مناطق شهری به چاپ رسانده است و 1831در زمینه ی پژوهشی نیز در سال -

شهر "ویژه نامه ای را با محوریت  1831شهرداری ها در سال یازدهم چاپ خود در آبان  122ماهنامه شاره 

 اختصاص داده است."خالق 

ناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه  خالق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در ش"پایان نامه ای به عنوان -

توسط محسن رفیعیان به راهنمایی دکتر محمد رضا بمانیان و مشاوره دکتر مجتبی رفیعیان "برنامه ریزی شهری 

به ویژه تدوین شده است .این مطالعه با بررسی نظریات نوین توسعه  1831در دانشگاه تربیت مدرس در سال 

سعه خالق بافت و(،به شناسایی پهنه های زمینه ساز تszcdتوسعه خالق بارویکرد گردشگری و تدوین مدل )

( عوامل AHPفرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری با استفاده از تحلیل  سلسله مراتبی )

هنه زمینه ساز که پرا  در قالب چهار  ،معیارها و شاخص های مدل در محدوده امام زاده یحیی پرداخته و نتیجه

میتواند با کاربری های  مسکونی ،تجاری ،خدماتی، و مختلط و فعالیت های فرهنگی ،جهانگردی و 

 .پذیرایی،تجاری و سکونتی معاصرسازی گردد،پیشنهاد کرده است

 از دیگر مطالعات انجام گردیده شهر خالق می توان به جدول ذیل اشاره نمود:
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 (: پیشینه شهر  خالق1-1ره)جدول شما

 نتیجه گیری عنوان پزوهش محقق سال

0221 Aiga Dzen 

Adem 

Kula 

ارزیابی خالقیت در 

شهرهای ریگا،تالین 

 و ویلنیوس

نیاز این سه شهر به ارتقای و بهبود شرایط اقتصادی و 

 افزایش سطح فناوری جهت افزایش خالقیت

0221 Chorlotta Mel 

lander and & 

Richard 

Florida 

طبقه خالق یا 

 سرمایه انسانی

آگاهی از توزیع نامنظم طبقه خالق در سوئد و نقش 

 آموزش در این زمینه

0221 Michael Strper 

&Allen J.Scott 

بازاندیشی سرمایه 

انسانی ، خالقیت و 

 رشد شهری

فرصتهای شغلی مناسب و امکانات رفاهی می تواند 

شده و در نتیجه موجب جذب نیروی کار ماهر و خالق 

 رشد و توسعه شهر را به همراه داشته باشد

0212 Robert 

Coumnian 

تحصیالت عالی و 

 شهر خالق

آگاهی از نقش جذب دانشجویان در شهر و ایجاد 

 فرصتهای اشغال جهت استقرار آنها در شهر خالق

0211 Alex Deffuer& 

chrisstiana 

lachpopullou 

شهر خالق: چالشی 

نامه جدید در بر

 ریزی استراتژیک

استفاده از نظریه شهر خالق به عنوان یک ابزار برنامه 

 ریزی استراتژِیک در فضای شهری

0210 Jo foord  :رونق شهر جدید

از شهر خالق به 

شهر تکنولوژی در 

 شرق لندن

افزایش سطح تکنولوژی در شهر موجب پیشرفت 

 تکنولوژیکی شهر می گردد.
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 ماخذ: مطالعات نگارنده

 فرضیات تحقیق: -1-4

 ارتباط معناداری وجود دارد.  خالق نوع اختالط کاربری با فضای شهری به نظر میرسد بین میزان و  -1

 به نظر میرسد فضاهای عمومی شهر در ارتقاء کیفیت شهر خالق تاثیرگذار باشد. -2

 :اهداف تحقیق-1-5

 تحقيق : آرمانی هدف-1-5-1

 عملکردی محالت شهری با تکيه بر رویکرد شهر خالق -بدیریزی کالبرنامه ف آرمانی،علمی:اهدا

در راستای بهبود کارکردآنها برای  یشناسایی راهکارهای ایجاد خالقیت در کاربریها وفضاهای شهر -1

 ایجاد فعالیت های خالقانه شهروندان قزوین

 –ه ریزی برنامشناسایی و تبیین راهکارهای نگاهداشت گروه های خالق شهرقزوین با خالق نمودن  -0

 کالبدی عملکردی

در قزوین و تعمیم آن به  رویکرد شهر خالقبا تاکید بر  عملکردی -برنامه ریزی کالبدیبازشناسی  -8

 سایر شهرها درصورت امکان

 اجرایی :  اهداف-1-5-2 

عملکردی محالت شهری با تکیه بر رویکرد شهر خالق  -ریزی کالبدیبرنامهشناخت نکات قوت و ضعف -1

 قزوین

 شهری قزوین کالبدی تدوین راهکارهای برای بروز هرچه بیشتر خالقیت شهروندی در فضاهای-0

 عملکردی -در در برنامه ریزی کالبدی عالیتهایی که باعث بروز خالقیت شهروندانفشناخت عناصر و -8
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 :روش انجام تحقیق-1-6

در این پژو هش از روش تحقیق  است.شده ه استفادمیدانی ای و مطالعات روش کتابخانهدو از حاضر در تحقیق 

در علوم اجتماعی و روش تحقیق در معماری استفاده شده است که بسیار شبیه به یکدیگر می باشند و در واقع 

استقرایی می باشد و در انجام  -رویکرد تحقیق حاضر از نوع تجربی تلفیقی از آنها مورد استفاده قرار می گیرد

روبدادی ،روش اسنادی،پیمایشی،مشاهده مستقیم،روش همبستگی و تحلیل بیانی کیفی تحقیق از تحلیل پس 

 استفاده می شود.

 اي و غیره(:روش گردآوري اطالعات )میداني، کتابخانه -1-7

: در این روش برای جمع آوری اطالعات اولیه به مطالعات اسنادی مطالعات اسنادی و کتابخانه ای -

عه کتاب، پایان نامه، رساله های دکتری(، جستجو در گزارشات اینترنتی و )کتابخانه ای از طریق مطال

 پایگاههای اطالعاتی مرتبط

از آنجا که ابزار گرداوری اطالعات در این تحقیق عبارتند از: پرسشنامه، مصاحبه های  اصل مشاهده: -

با کارشناسان مشاهده میدانی و مصاحبه  میدانی ،مشاهده،جدول ها ،بانک های اطالعاتی می باشد

 متخصصان؛ نخبگان در ارتباط با موضوع تحقیق می تواند در دستیازی به هدف تحقیق موثر افتد.

با استفاده از آخرین استفاده از اطالعات آخرین طرحهای مصوب فرادست جامع و  روش تحليل ثانوی -

 تفصیلی؛ بافت فرسوده شهر قزوین

 روش تجزيه و تحلیل اطالعات: -1-8

به اندازه گیری سطح وسطوح کاربری های دانش  GISنگاهی کلی بر شهر با استفاده از نرم افزار ابتدا در 

محور و موثر در بروز خالقیت شهروندی پرداخته می شود و سپس برای تحلیل داده ها با استفاده از مقایسه 

اولویت بندی ها از  و برای ارزیابی و سنجش شاخصها و  spssضرایب همبستگی ها از نرم افزار قدرتمند 

روش ماتریس گولر استفاده می شود و جهت تحلیل داده های مستنتج از مصاحبه و پرسش نامه از تکنیک دلفی 

کالبدی بنا بر -و تحلیل اطالعات میدانی از تحلیل های آماری وفضای  و همچنین برای تجزیه استفاده می شود
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و سبزه میدان(از  په،خیابان س سعدالسلطنهضای شهری فضای نمونه موردی )ترکیبی از سه ف شرایط محیطی

و با در نظر  swotاستفاده خواهد شد و در پایان نیز با بهره گیری از تکنیک  place checkچک لیست 

گرفتن نقاط ضعف ،قوت،تهدیدها، و فرصتهای محدوده ،با ارائه راهبردها و راهکارهای الزم برای رسیدن به 

 .داهداف استفاده خواهد ش

 :محدوديتهاي مورد انتظار تحقیق -1-9

گیرد، طبق ی دانشجویی انجام مینامههای دانشگاهی که در قالب رساله و پایانی تحقیقهمیشه در ارائه

ها هایی وجود دارد؛ این محدودیتشرایط و ضوابط حاکم بر نظام اداری و علمی کشور مشکالت و محدودیت

های علمی در تحقیقات اثر نامناسبی بر وجود آیند و بر میزان و نوع فعالیتممکن است به صورت ناخواسته به 

هایی به شرح زیر وجود داشتند جای بگذارند. در طول فرایند انجام این تحقیق علمی و دانشگاهی محدودیت

 که سعی گردید تا ضمن رفع آنها، کمترین تاثیرات منفی بر ساختار و نتایج به وجود آید.

 و خارجی منابع رجوع به که زیست پذیری شهر زمینه در اعتنا قابل و منسجم کاربردی و نظری لعاتمطا کمبود-

 می بدل ناگزیر امری به را شناسی تحقیق روش و نظری چارچوب ایجاد و تدوین جهت متون مربوطه ترجمه

 .نمود

 والن محلی های تحقیق برای اکثر مسئعدم آشنایی مسئوالن با موضوع تحقیق و بیان ویژگی-

 ترشفاف نبودن و هماهنگ نبودن بعضی از آمارهای موجود برای بررسی بهتر و دقیق-

  عدم دسترسی سریع و آسان به آمار و اطالعات -
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 فصل دوم

 چهارچوب نظري و ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مقدمه : 2-1
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مامفورد معتقد است در شهر اولیه شهرها همواره مکانی برای ابداع نوآوری و خالقیت هستند. چنانچه 

روابط اولیه زیادی وجود دارد که منجر به نوآوریهای اجتماعی و خالقیت در زندگی شهری می شود. از نظر 

وی؛ شهر  محل تجلی تمدن است که طی قرن ها، نواوریهای زیادی را پدید آورده است.عالوه بر این )ریچارد 

خالقیت هستند که همیشه چرخ های حرکت ، تمرکز و هداین انرژی فلوریدا( معتقد است شهرها ظرف بروز 

خالق بشر بوده اند. داشتن شهر خالق نیازمند بستری هست تا از طریق آن، شهروندان بتوانند شهر خالق را 

 شکل دهند.

شهر خالق جایی است که احترام هنر ، به دلیل اهمیت زیبایی شناختی آن و توانای اش برای پرورش 

ادارک و ارتباطات است ، جای که تنوع فرهنگی غنیمت شده و بیان خالقیت به هر شکلی مورد تشویق قویه 

قرار می گیرد ، افراد می توانند در زندگی روزمره خود از فعالیت های خالق بهره ببرند، هنرها به عنوان یکی از 

ر اطالعات شناخته می شود ضرورت های آموزشی مطرح هستند و خالقیت به عنوان مهارتی قیمتی در عص

وهنرها نه تنها به دلیل نقش مهم شان در اقتصاد بلکه به دلیل منافع روحی ، عقالنی و اجتماعی خود با ارزش 

 ( .  Nancy Duxbury (2004,محسوب می شوند

راهبرد شهر خالق همکاری و برهمکنش در درون ارکان سیستم مدیریت شهری برای پرورش نوآری 

ای سیستم ها ،برنامه ها و خدمات است؛ به طوری که ایده های فنی ، فرهنگی و هنری اجازه رشد در تمام اجز

و نمود دارند و با دیدگاه های بسته  مورد هجوم قرا نمی گیرند.راهبرد شهر خالق، افای نقش رهبری در بین 

آمد برای ایجاد یک تمام سیستم اجزای شهر است و طوری جهت گیری شده تا در پیدا کردن روش های کار

محیط همکاری و بر همکنشی و دعوت از شهروندان برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی مناسب 

 (.1831باشد)ابراهیمی ، 

به طور معمول تالش شهرداری ها بر ساخت جوامع محلی بهتر متمرکز است . از دید چشم انداز برنامه         

ص هنرها ، فرهنگ و میراث برای تصمیم سازی و فرآیندهای برنامه ریزی ، اولویت با ایجاد شناخت در خصو

ریزی شهری است . این بدان معناست که آنها با چشم انداز محلی و دیدگاهای مسئوالن هماهنگ بوده و 

در بخش فرهنگ و هنر است . بازتاب دهنده ساختارهای حمایتی موثر برای نوع آوری و ایجاد هیجان و توان 
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این بخش خواهد توانست به توسعه کلیه اهداف جامعه محلی ، توانمندسازی مشارکت بیشتر  در  بر این مبنا

 کارهای خالقانه و دخیل شدن سایر بخش ها در فرهنگ و هنر کمک کند . 

منحصر بودن شرایط هر جامعه محلی به معنی آن است که چنین طرح های فرهنگی ای بایستی 

جامعه محلی در حال هرداری اصالح شود.اصطالحاتی که در توسعه فرهنگ متناسب با شرایط موجود در هر ش

رشد است ، گردشگری فرهنگی است ، راهبردی که بسیاری از شهرداری ها را به تشویق فعالیت فرهنگی ، 

 (1838برای ساخت صنعت گردشگری خود هدایت می کند. )فرزین پاک، 

بر زمینه های شکل گیری آن و تبارشناسی مفاهیم لذا این پژوهش می کوشد شهر خالق را با تاکید 

مرتبط با آن مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی نظریات مرتبط با خالقیت شهر و فضای شهر و ارتباط 

این دو مفهوم به واکاوی برنامه ریزی کالبدی عملکردی محالت شهری با استفاده از نظریه های پشتیبان پرداخته 

مفهومی تحقیق بر اساس پایگاه نظری تحقیق به عنوان خط مشی هدایت کننده طرح ترسیم و در نهایت مدل 

 می شود.

 :تبارشناسی شهر خالق -2-2

میالدی تاکنون به جایگاهی دست یافته است که با مصادیق بسیاری در  1132نظریه شهر خالق از سال 

اما تعریفی که آن زمان از نظریه شهر کارشناسان ایجاد کرده است.  نسرتاسر جهان تصویری واضح در ذه

یک بیانیه که روشن فکری و رویاپردازی را ترویج می کند و تاثیری  "خالق ارائه گردید کمی دور از ذهن بود:

. با کندوکاو در تاریخ معماری  وشهرسازی برای رسیدن به ریشه "قابل مالحظه بر فرهنگ و کار جمعی دارد

برمی خوریم که فلسفه برنامه  1103در سال  "بنتن ماکی "اثر  "کشف جدید "ب های این نظریه به انتشار کتا

بویژه در آمریکا و انگلستان برنامه ریزی منطقه ای  1102ریزی منطقه ای را پایه ریزی نمود. پس از ان در دهه 

منطقه دهی برای سازمان "لردرایت "و  "ابرکرامبی "گزارش 1111از نوع اکولوژیک آن مطرح شد  و در سال 

به بعد اکثر کشورهای در حال توسعه به نوعی از برنامه  1192(. ازدهه 11؛1831اد گشت)داداش پور،هلندن پیشن

ریزی منطقه ای برای دستیابی به توسعه متعادل ، کاهش شکاف توسعه در سطح کشور و توسعه عقب مانده 

توسعه به منظور پخش توسعه و یا ایجاد شبکه و یا قطبهای بهره جستند. در این دوران استراتژی مراکز رشد 
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(.سلسله 12؛1810سلسله مراتبی شهری، به عنوان راه حل مناسب توسعه منطقه ای اتخاذ گردید)اکبری مطلق،

 1191مقاالت منتشر شده توسط فریدمن در این دوران تاکید بر جنبه ای مکانی توسعه اقتصادی  دارد. در سال 

ام آلنسو در زمینه برنامه ریزی توسعه و تحول نظریات قبلی صورت گرفته است. بحث های زیادی توسط ویلی

میالدی بحران در تئوریهای منطقه ای و تردید در بنیاد برخی تئوریها، به توجه بیشتر به مقوله برنامه  32در دهه 

ری توسعه منطقه ریزی منطقه ای منجر می گردد. رویکردهایی همچون نواحی صنعتی در تقابل با قطب رشد،تئو

ای پایدار، ارزیابی اثرات زیست محیطی و ورود این بحث جدید به مقوله برنامه ریزی منطقه ای، مناطق 

یادگیری، سیستم های نوآوری منطقه ای،محیط نهادی و حکمروایی منطقه ای در برنامه ریزی منطقه ای، مناطق 

ز آن زمان تا به امروز تبدیل به مباحث مهمی شده نوسازی منطقه ای، اقتصاد نوین و مناطق خالق ایادگیری،

 (.Borger,2007,13اند)

 تماشایی عنوان)شهر تحت مبحثی 1967 سال در بار )دبور( اولین .درباره شهر خالق و مناطق خالق 

 انسانی،نمایش به مقیاس در فرهنگی و اقتصادی تلفیق فضای ایده موعد از پیش ظهور او نظر شهر( مطرح کرد. یا

 آوردن محیطهای در نمایش به و فرهنگی مجموعه های جدید، مولد فضاهای نظیر موضوعاتی در صوصخ

 (.SCOTTE,2006,54میباشد) بسیارند، جهان سراسر اصلی شهرهای مادر در که بصری

از سوی تعداد زیادی از اقتصاد دانان و نوگرایان ظهور کرد. ظهور  1132ایده شهر خالق از اواخر دهه 

ده تالشی برای بازسازی شهر در سطح جهانی بود.در سه دهه آخر قرن بیستم با ورود به عصر این ای

پسامدرنیسم، شهر بستر مناسبی برای فعالیتها ی شرکتهای فرا ملیتی و سازمانهای جهانی و در نهایت صنایع 

اورزی و یا محلی برای خالق گردید. به عبارتی این بار خود شهر مولد گشت نه محلی برای مبادله کاالهای کش

استقرار کارخانجات صنعتی . این بار سرمایه انسانی شهر است که پایه ای برای تولید گردید و مهمتر از آن ، 

 (.11پایان نامه،سرمایه خالق در پیشرو بودن شهرهای جهان در امر تولید نقش آفرینی گشت)

 یک پارادایم به خالق شهر مفهوم آمریکا، در سپس و بریتانیا در ابتدا بعد، به 1990 دهه ی میانه ی زا

  (.Reckwitz, 2009: 4است) شده تبدیل شهری سیاستهای برنامه ریزی به گرایش از جدید مدل یک و معمول

 این ولو ،میرسد نظر به اول نگاه در که است چیزی آن از بیش منطقه هر پتانسیل همواره که بود این اصلی منطق
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 شرایطی باید منظر، این از .هستند خالق واقعًا آمستردام یا نیویورک توکیو، لندن، ندمان معدودی شهرهای که

 خلق تا گرفته ها خانمان بی به کمک از مختلفی های فرصت شکوفایی برای بتوانند که شود مهیا افراد برای

 معجزه توانند می نیز عادی مردم ، که این کالم جان .بزنند اقدام به دست و بریزند برنامه دیشند،اانب ثروت،

 .(12؛1831)آصف،داشت دیگری وضع دنیا بود، امروز از رویاپردازتر درصد 2 تنها کس هر اگر و بیافرینند،

 شهر مفهوم نوانبه ع تواند می آنچه اصلی نمایندگان اقتصاددان، فلوریدا؛ و شهری، نظریه پرداز لندری؛

 هر و تاجران، برنامه ریزان شهری، شهری، مقامات سطتو غالب شکلی به این .اند بوده شود، تعریف خالق

 .است شده گرفته کار به خالق، مرکز یک عنوان به شهر؛ بازتعریف هدف با شهری، ی توسعه در درگیر شخص

اولین کتاب  0220نخستین کسی که اصطالح شهر خالق را مطرح نمود ، ریچارد فلوریداست. او در سال 

کتابی دیگری را برای تقویت  0222( منتشر کرد و پس از ان در سال Creative classخود را تحت عنوان)

با استفاده از ادبیاتی که ریچاردفلوریدا مطرح کرده بود ،  0نیز آلن اسکات 0221موضوعش منتشر کرد. در سال 

 1810مباحثس را در ارتباط با شهرها و مناطق خالق مطرح ساخت)مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران،

 (.نظرات او بیشتر پیرامون مباحث ذیل است:11:

چگونه می توانیم مزیت های رقابتی و ظرفیت های  موجود در شهرها را به سمت خالقیت بیشتر پیش  -

 ببریم؟آیا این امکان وجود دارد؟

چگونه با با دانستن و شناخت مزیت های رقابتی و ظرفیت های خالقیت زا در یک شهر و یا منطقه ،  -

 (.ibid,56تفاده از سیاستگذاریهای منطقه ای آن را تقویت کنیم؟)اس

 

هایی است که بشر از در برگیرنده پیچیده ترین روابط و پیشرفته ترین فناوری )هزاره سوم(هانیای کنونی انساند

حسوب ها سرمایه اصلی هر فرد مابتدای تاریخ تا به امروز در خود دیده است. در عصری که اطالعات و مهارت

ها را با هم مرتبط ساخته و هر روز نیازی جدید را می شود باید گفت که این جریان اطالعات است که انسان

وندان خلّاقی هستند که آنها شهرها نیازمند گوید. این نوآوریبوجود آورده و با نوآوری جدیدی آن را پاسخ می

                                                           

 تاز جغرافیای شهری دانشگاه لوس آنجلساستاد مم -2
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ها به سمت و سویی خواهند رفت که پذیرای خیل شهرا از دل دانش بشری بیرون بکشند و بر مبنای این موج ر

باشد و این خود سبب مهاجرت های نوین میعظیمی از افراد خلّاق و مستعد برای یادگیری و بکارگیری مهارت

خلّاق از طریق پرورش و پذیرش سرمایه اجتماعی با  شهر .های خلّاق خواهد شدشهربه سمت  روزافزون افراد

تعادل در جامعه خلّاق از ها و تفکرات روبرو خواهد شد و انطباق فرهنگی و رسیدن به طیف وسیعی از فرهنگ

ها پس از عبور از دوران صنعتی گرایشی به شهرملزومات پایداری آن محسوب می شود. با توجه به اینکه 

دند که تر پیدا کردند، نظریات بسیاری برای پاسخگویی به این نیاز بوجود آمهای انسانیسمت ایجاد محیط

ی واقع شهرترین آنها مورد استقبال عموم متخصصان های خلّاق به عنوان یکی از کاراترین و انسانیشهرنظریه 

های خود را نشان داده و این ها به بوته آزمایش نهاده شد به خوبی قابلیتشهرشد و پس از آنکه در تعدادی از 

های بسیاری برای هماهنگی و انطباق با شرایط روز جهان و تغییرات لحظه را به ما ثابت کرد که حاوی پتانسیل

 .به لحظه آن می باشد

  : تعاریف و مفاهيم-2-3

 :قيتخال-2-3-1

واژه خالقیت در لغت نامه دهخدا خلق کردن، آفریدن و بوجودآوردن معنا شده است. خالقیت در ساده ترین 

سطح به معنای پدیدآوردن چیزی است که قبال وجود نداشته است. خالقیت محصولی از ایده های جدید 

ک فرمول رادیکال از تخیلی است که شامل نوآوری رادیکال و یا راه حلی برای یک مشکل و همچنین ی

در واقع خالقیت به کار گیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یا تبلور   (.Sefertzi,2002,2مشکالت است)

یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها تعبیر کرده اند 

ی بسیاری از جمله در روان شناسی؛ جامعه شناسی، انسان اصطالح خالقیت که در رشته ها  (.1: 1831)سیف،

شناسی و اقتصاد تعریف و بحث شده ، آن را به یک حوزه تحقیقاتی فراگیر نبدیل کرده است.تعریف خالقیت 

ه به ویژگیهای عمومی جامعه و به رشته ای خاص که توسط ان بررسی می شود، بستگی دارد. این اصطالح ب

ظهور چیزی متعالی و مناسب از منظر یک شخص، گروه یا جامع تعریف می د به عنوان)شکلی گسترده می توان

 .(SAWYER,2006,33شود)
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مسایل  به تازه نگاهى بودن، نامتعارف قواعد، ظرفیت بازنویسى ابتکار، تجربه، دربردارنده اصیل خالقیت

 از مشترک نقاط کشف مسایل، تملمح هاى راه حل آینده و در ممکن سناریوهاى از بدیع تصویرسازى انداختن،

هیچ  .(2: 1811باشد)سعیدی، مى مسایل به انعطاف پذیر نسبت دیدگاهى داشتن و تها تفاو و افتراق میان نقاط

تعریف ساده ای وجود ندارد که همه ابعاد این پدیده شگفت را در بر گیرد. بر این اساس خالقیت را می توان 

 ی شناسایی کرد:از سه جنبه هنری ، علمی و اقتصاد

من تخیل و توانایی آفرینش ایده های بدیع و روش های تازه برای تفسیر جهان ض: متخالقيت هنری-1

 در قالب متن ، صدا و تصویر است.

 : متضمن کنجکاوی و تشنگی برای تجربه و پی ریزی روابط جدید در حل مساله.خالقيت علمی-0

آوری در فناوری ، شیوه های کسب و کار ، بازاریابی و :فرایندی پویاست که به نوخالقيت اقتصادی-8

در اقتصاد دارد)شهابیان و  "فرصتهای رقابتی "غیره می انجامد و پیوند نزدیکی با دستیابی به 

 (.81: 1811همکاران،

 

 

 

 

 

 

 خالقیت دراقتصاد امروز -(1-0شکل )
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 3:مفهوم شهر خالق -2-3-2

 به را "خالق شهر" مفهوم پیدایش رفته، کار به نیز ها شهر مورد در اخص طور به که خالق اقتصاد ی ایده

 های بخش فرهنگیِ  های فعالیت که کند می توصیف را 1 شهری مجتمع یک خالق شهر .است داشته دنبال

 برمبنای شهرهایی چنین .دهند می تشکیل را آن اجتماعی کارکرد و شهر اقتصاد های مولفه از یکی آن، مختلف

 ممتازشان، فرهنگی امکانات و تسهیالت ی واسطه به و شوند می بنا محکم اجتماعی و فرهنگی ساخت زیر یک

 (81؛1831کنند)آصف، می جلب خود سمت به را ها هگذاری سرمای و خالق اشتغال ثُقل مرکز

شهر خالق به صورت متنوع و وسیع بکار گرفته شده است. در یک مفهوم شهرهای خالق شهرهایی هستند 

رند راه حل های جدیدی برای مشکالت روزمره شان ارائه دهند. مفهوم دیگر شهرهای خالق بر تولیدات که قاد

فرهنگی متمرکز است، یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیتهایی در ارتباط قرار می گیرند که مرکز 

ایه انسانی خالق تاکید می کند رفیت و توانایی شهر بر جذب سرمظخالقیت به حساب می آیند. مفهوم دیگر بر 

. در بسیاری از متون به شهر خالق ، فهم پایداری و پویایی های جریان کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته 

                                                           
3 Creative city 
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فلسفه شهر خالق آن است که در ) هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار . (191، 1811)ربانی خوراسکانی،است

 (.2: 1811یم وجود دارد()سعیدی،بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می کن

شهر خالق شهری است که به دلیل اهمیت زیبا شناختی و توانایی آن برای پرورش قوه ادارک و ارتباطات 

مورد احترام است، جایی که تنوع فرهنگی غنیمت شمرده شده و بیان خالقیت در تمام اشکال آن مورد تشویق 

روزمره خود از فعالیتهای خالقانه لذت ببرند.هنر به عنوان یکی از قرار می گیرد ، مردم می توانند در زندگی 

ضرورت های آموزشی مطرح است و خالقیت به عنوان یک مهارت ارزشمند در عصر اطالعات به رسمیت 

شناخته می شود و هنر نه تنها به دلیل نقش مهمش در اقتصاد بلکه به دلیل منافع معنوی، فکری و اجتماعی 

 (.19؛1831سوب می شود)داکسبری،خود باارزش مح

مفهوم شهر خالق ، اغلب به عنوان شکلی از برنامه ریزی راهبردی مورد استفاده قرار می گیرد .به عنوان 

 ,Iandry,2008مثال لندری، تکنیک ها ، مراحل و پیش فرض ها را برای کاربرد خود نام گذاری می کند)

تغییرات گسترده  در اقتصاد و جامعه که در ان خالقیت انسانی  (.برتری کلی مفهوم شهر خالق  ، ناچار با164

 (.Florida,2002,28یک عامل کلیدی است ، گره خورده است)

در حال حاضر مدل شهر خالق یک مدل مسلط است و اینکه این مدل مفهوم سازی شهر امروز را تغییر  

 این شهری چنین این تحقق از هدف بنابراین(.02: 1810)مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران،داده است 

 دگرگونی باعث مشارکت و تعامل با شهروندان آن که در شود نگریسته هنری اثر یک عنوان به شهر، به است که

در  خلّاقیت چون مواردی به نیاز کار این شوند. شهر می در خلّاقیت و نوآوری ایجاد با محیط پذیری و زیست

 مسکن، فناوری معماری، های زمینه در متخصصین و مدیریت بحران ریزی، برنامه ی،اجتماع مددکاری مهندسی،

 همه مردم از تر مهم و هنرمندان زیست، محیط طبیعی، شناسی، علوم باستان محیطی، شناسی روان اطالعات،

 (.Landry,2008,42سازند) فراهم را خلّاق شهر گیری های شکل زمینه تا دارد شهروندان عنوان به عادی

 :ارکان و مولفه های شهر خالق -  2-4
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مردم، بنگاههای اقتصادی،فضاها، پیوندها، و چشم انداز پنج رکن اصلی شهرهای خالق می باشد )مرکز 

( که توجه به این ارکان برای ایجاد و توسعه شهرهای خالق در 02: 1810مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران،

 آینده ضروری است:

خالق باید شرایط و فعالیتهایی مد نظر قرار بگیرند که به ظهور هنرمندان آینده منجر در شهر مردم:  -

نجامند، باعث شوند مصرف کنندگان اشوند، به موفقیت کارکنان خالق در کلیه بخشهای اقتصادی بی

عمومی قوی  های خواهان کاالی فرهنگی باشند و محیطی جذاب برای افراد خالق ایجاد شود. اموزش

نجر به مند و نکمی یابی به فعالیتهای فرهنگی نقش حیاتی را در شکل گیری افراد خالق بازی  و دست

 1810شوند)مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، می پیشبرد التزام ها و مشارکت اجتماعی

:02.) 

رهنگی، ف کارآفرینان و انجامد می اجتماعی های فرصت ایجاد به اغلب : خالقیتبنگاههای اقتصادی -

 نوآورانه و های ایده سازی تجاری می دهند. رشد را ها آن و می کنند شروع را خالق کارهای و کسب

فراوانی  خالق، شهرهای در است. خالق شهرهای در ثروت تولید و زائی اشتغال مسبب خالق

 .است منطقه اقتصاد و خالق صنایع اصلی پیشران خالق استعدادهای

 کار،الهام زندگی، برای فضایی به نیاز خالق افراد .دارد وجود خالقیت و فضا بین قوی ارتباط یک فضا: -

 باعث برانگیختگی، مصنوعی، و طبیعی از اعم شهر یک فضاهای دارند. خود کارهای نمایش و بخشی

 می شوند)همان( خود ساکنین خالقیت بیان و انطباق

 باید بتواند است خالقیت از پشتیبانی و تنبرانگیخ دنبال به که شهری محیط یک ارتباطات: و پيوندها  -

 رهبری هایی توسط سازمان اوقات اغلب پیوندها این دهد. پیوند هم به نیز را مجزا اقدامات از بسیاری

 نیز پیوندها این از است. پشتیبانی خالقیت اندازشان چشم و مأموریت که می یابند توسعه و می شوند

 به موجود منابع از و را سازماندهی مجزا های فعالیت که یردمی پذ صورت واسطی های سازمان توسط

 .می کنند استفاده مؤثر نحو
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رشد  باعث خالقانه و قوی انداز چشم یک اظهار و بیان خالق، شهرهای در آوازه: و چشم انداز -

نظم می  و کرده هدایت شهر در ای گسترده صورت به را خالقیت از پشتیبانی و شد خواهد استعدادها

 خلق می کند جهان در را آن آوازه یکند، م بازگو جهان سراسر در را شهر داستان انداز چشم این شد.بخ

 (.13می انجامد)همان؛ شهر در گذاری سرمایه و صادرات گردشگری، پیشبرد به و

:شبکه هاي شهر خالق  2-5-  

جمع عمومی فعال مین م 112میالدی در   0221یونسکو شبکه های خالق منطقه ای را در اکتبر سال 

کرد . هدف آن کمک به بازیابی پتانسیل های اقتصادی ، اجتماعی و خالق صنایع فرهنگی که به وسیله 

هنرمندان محلی برپا می شد ، تا بتواند یونسکو را در هدف تنوع فرهنگی اش موفق بدارد.این شبکه شهرها 

که به صنعت خالقانه خاصی اختصاص می دهد،  متشکل از هفت زمینه بود و هر شهر با توجه به انیی و ظرفیتی

 اولویت خود را اختصاص می دهد . در ادامه هفت زمینه اولویت های شهرهای خالق توضیح داده شد

..(UNESCO,2007)  
تعدادی از مولفه های شهرهای این دسته عبارت اند از : کمیت و کیفیت نشریات و اتشارات ، طرح  ادبیات :

ادبیات بومی یا خارجی در دروس دبستان تا آوزش عالی کار می کند محیط شهری که در های آموزشی که بر 

 آن ادبیات و اشعار نقش واحدی را بازی می کند .

دارا بودن زیرساخت های سینمای ، زمینه های تاریخی تولیدات ژگی های چون شهرهای این دسته وی سینما:

ت مرتبط با این موضوعات و مراکز یا مدارس تربیتی سینمای ،توزیع و تجارت فیلم، جشنواره و دیگر موضوعا

 و غیره می باشد.

دارا بودن مراکز موسیقی ، میزبانی فستیوال ها و مراسمات ملی و بین المللی ، وجود صنایع مربوط  موسیقي :

این  ژگيهای شهرهایبه موسیقی ، مدارس ، همایش ها و مراکز آموزش عالی در زمینه موسیقی از جمله وی

 دسته  هستند .

ژگی ها در آن شناسای می شوند عبارت اند از : پيشينه طوالنی زمینه های که این وی: مهارت و هنر فولک

در فورم خاصی از مهارت و هنر فولک و دارای توليدات مناسب در این زمينه بودن ، مراکز تربيتی مرتبت 

 نمایشگاه ها و بازارچه ها. با این موضوع و تالش برای حفظ این زمينه ها از طریق
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مولفه های این زمینه ، ایجاد صنایع طراحی ،مناظر و چشم اناز فرهنگی که به وسیله طراحی و محیط  طراحي :

های انسان ساخت تغذیه می شوند.طراحی مدارس و مراکز تحقیقاتی فرصت استفاده طراحان محلی و برنامه 

 وم محلی را فراهم می آورد.ریزان شهری از مصالح بوم سازگارو شرایط ب

هنرهای رسانه ای: شهرهای این دسته هم می تواند دارای توسعه فرهنگی و صنایع خالق از طریق به کارگیری 

فناوری دیجیتال ، هنرهای رسانه ای موفق که منجر به بهبود زندگی شهری شود می باشد .رشد گونه های هنر 

، دسترسی بیشتر یه فرهنگ از طریق توسعه فناوری دیجیتال ،  الکترونیک که در جستجوی جامه شهری هستند

 برنامه های مداوم و دیگر فضاهای استودیو برای هنرمندان رسانه ای نیز از دیگر ویژگی های این دسته هستند . 

توسعه فعاليت های رستوران داری که به عنوان ویيژگی مرکز شهر یا ناحيه ای درآمده است ،  تغذيه :

ابل توجهی از رستوران سنتی و سرآشپزها ، مغزه های فروش اغذیه سنتی و صنایع غذای سنتی ، تعداد ق

 ميزبان سنتی فستيوال ها ، جوایز و مسابقات بودن و ... از جمله ویژگی های تغذیه هستند.

 شهری : خلّاقيت های مؤلّفه - 2-6

 توان می آن وسیله به که داند می لّفهمؤ سه شامل را شهری خلّاقیت اصلی های مؤلّفه فلوریدا ریچارد

 زمینه سه بین در .بردباری و فناوری استعداد، از عبارتند مؤلّفه سه این است. خلّاق حد چه تا شهر یک گفت

 یک ساخت خلّاق شهر های چالش از یکی واقع در.است قائل بیشتری اهمیت بردباری برای فلوریدا خود

 باشد دارا را تفریح و کار سطوح همه و باشد خلّاق بستری مانند به که یمکان .است مردم برای جذّاب اجتماع

و  تسهیالت چنین هم و باشد داشته را تنوع پذیرش بردباری و قابلیت که شده بینی پیش محیطی در واقع .

 در واقع(.Cotter,2008,33نماید) ایجاد نیز را خواهند می مردم که متنوعی زندگی شیوه های انتخاب

 و بسیار پراهمیت خلّاق طبقه بین در که تحمل سطح و فناوری، استعداد از است عبارت خلّاق شهر هایمتغیر

 های عنوان عامل به ها آن ولی شود، نمی خلّاقیت به منجر به تنهایی متغیر سه این اگرچه .باشند می بارزتر

 Florida andکنند) یم عمل خلّاق شهر سمت به آن و قراردهنده شهر به شکل دهنده و کننده جذب

kenndey,1998,36.) 
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 عواملی ایجاد خالقیت محوری در شهر ( :1-0نمودار شماره)

 

 
 (1: 1831ماخذ:ابراهیمی،) 

 

 "پیدایش شهرهای خالق می توان به مواردی چون  در های تأثیرگذار و زمینه ساز  مولفه  ن یز جمله مهمترا-

اشاعه  وری و بسوی اجتماع محوری رفتن روابط شهری،دوری از فرد مح جهانی شدن، گسترش فرایند

 فراسرزمینی شدن اقتصاد کشورها، محوریت اقتصاد خدمات محور ، کمرنگ  همانندگرایی فرهنگی، فراملی و 

 .(Till,2005,74د)اشاره کر شهری ی  افزایش مشارکت زنان در فعالیت ها شدن مرزها و

خالق این است که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی همچنین از جمله ویژگیهای عمومی هر شهر -

شهروندان خود)به خصوص نسل جوان(، مکانی جذاب گردشگران)صنعت توریسم(، توانمند در شکوفایی 

بخش های اقتصادی) از راه به گیری فناوری و مدیریت صحیح آن( و همچنین مرکز جذب بنگاههای اقتصادی 

 (.11: 1831تی بویژه در زمینه فناوری برتر( باشد)رفیعیان،نو ظهور)خوشه ها و مراکز تحقیقا

 :ضرورت شکل گيری شهر خالق -2-7
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شعار یا خالق باش یا بمیر، ضرورت جدید شهری است. در این راستا شهرها باید )طبقه ی خالق 

 جدید( با واحدهای همسایگی شیک، حس هنری و یک جو صمیمی انسانی را جذب کند ، در غیر اینصورت 

 (.Peck,2005:740راه دیترویت را در پیش خواهند گرفت)

مثبت گراست و بر این موضوع تاکید  دارد که هر نوع رابطه ای بین  "ایده شهر خالق یک نظریه کامال

مبتنی بر رفع مشکالت شهری و ارتقای کیفیت زندگی  یشهروندان با سازمانها و ... بایستی کامال دو جانبه 

ق سعی دارد تا کیفیاتی را که تصویر ذهنی از یک شهر را برای شهروندان زیباتر می سازد است. نظریه شهر خال

 شهر جایگاه دالیل به خلّاق تحقق شهر و ایجاد سمت به (.حرکت11: 1811تقویت نماید)غریب و حسین پور،

 )اقتصاد ادیاقتص توسعه در شهرها محور بودن و اهمیت دانایی، جامعه بسترهای گیری محل شکل عنوان به

 و نقش و فناوری و علم های خوشه اساسی تشکیل الزامات از یکی عنوان به شهر اهمیت و دانایی(، جایگاه

انسانی خالق)طبقه ی خالق( بسیار ضروری و مهم می  های سرمایه حفظ و استفاده جذب، در جایگاه شهرها

 (.1812:192نماید)ربانی و همکاران،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه خالق در تحقق شهر خالق: نقش طبق0-0شکل
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 1818موسوی،مآخذ: 

 

 :شاخصه هاي شهر خالق -2-8

و حفاظت از محیط  محیط زیست سالم، آب و هوای تمیز،آب سالم و بهداشتیکیفیت محیط زیست:

زیست، دسترسی به فضاهای سبز و نواحی تفریحی و کاالهای خدماتی که فاقد آالیندگی وگازهای گلخانه ای 

 هستند(.

د الگوهای اقتصادی: پویایی فضای محلی برای سرمایه گذاری در سطح محلی و با هدف صدور در وجو

استقرار سیاست عمومی: نقش قوانین در توسعه، اجرا و نگهداری ی هدف، گویای اقتصاد پویا هستند.بازارها

ن عناصر زندگی یک شهر خالق،باید باز و اجرایی باشد. شفافیت و مشارکت دهی برای حمایت از تعادل بی

 (.12:  1811یکی از اساسی ترین الزمه های استقرار سیسات عمومی یکپارچه است)رضائیان و همکاران،
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 ساز زمینه پهنه های شناسایی مدل در استفاده مورد شاخصهای و معیارها عوامل، مراتب سلسله: 8-0شکل 

 فرسوده بافت خالق توسعه

 
 03؛1831ماخذ: رفیعیان و همکاران؛

 

 

 :شاخص هاي عمومي انتخاب پهنه هاي توسعه خالق در منطقه -2-8-1

زیرساختها و دسترسی ها: مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر جهت دسترسی مناسب و حمل و نقل؛ 

نظام کاربریها، فعالیتها و عناصر، شامل کاربریهای خاص، عناصر  تاسیسات و تجیهزات رفاهی و خدماتی

 گره های مهم و... خدماتی و معماری خاص،

محیط زیست : شامل عوامل و فاکتورهای موثر در حفاظت از محیط زیست مانند آلودگی هوا، حفاظت از -

 جنگلها و رودها، و مسیل ها ، حفاظت از مراتع ، حفاظت از خاک و...

زله، عوامل طبیعی: عوامل موجود در طبیعیت یا نشات گرفته از طبیعت مانند شیب زمبن، وزش باد، زل

 (.1831رانش و....)رفیعیان،
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 شاخص هاي خالقیت شهري از ديدگاه نظريه پردازان : -2-9

 

 

 :مدل سی تی فلوریدا-2-9-1

سه شاخص تکنولوژی)فناوری(، توانایی)ااستعداد( و تحمل)قدرت مدار(معروف به سی   0220فلوریدا در سال 

اده است. سه شاخص به همراه تعدادی از شاخص نی برای سنجش خالقیت در یک شهر مورد استفاده قرار د

دهنده  های انعکاس دهنده تمرکز نسبی صنایع با تکنولوژی باال و طبقه خالق در یک ناحیه است که خود نشان

 میزان باال بودن فضا و گوناگونی فرهنگی یک مکان است.

انی و باالتر( نشان دهنده شاخص استعداد: این شاخص با احتساب درصد جمعیت دارای مدرک دانشگاهی)لیس

 حضور و تمرکز میزان سرمایه انسانی در یک ناحیه است.

در کنار آن تمرکز نسبی طبقه خالق در یک ناحیه با شمارش تعداد افراد خالق در گروههای شغالی عمده منطقه 

 (.1811،91شیرازی زاده،نیز امکان پذیر است)

د: شاخص نوآوری و شاخص فناوری باال. شاخص اول شاخص فناوری: با ترکیب دو شاخص محاسبه می شو

انعکاس دهنده قدرت نواوری جمعیت ساکن در یک منطقه است. شاخص دوم اندازه و تمرکز مجموعه ای از 

صنایع مرتبط با فناوری را در یک ناحیه نشان می دهد)مانند نرم افزارهای الکرونیک، محصوالت زیست 

 پزشکی، خدمات مهندسی(.

ا:با یک شاخص ترکیبی و متنوع اندازه گیری می شود، همچون ترکیبی از شاخص زوجیت، سنت شاخص مدار

 (.112؛1811شکنی و شاخص ذوب فرهنگی)قراگزلو، میر عباسی، 
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 متغیرهای تاثیر گذار بر نوآوری در یک منطقه به زعم فلوریدا:1-0جدول 

 
 (Florida,2005,37ماخذ)

 :چارلز لندری دیدگاهن خالق به شاخص های شناسایی مکا-2-9-2

در بین هر کدام از ده دامنه تعریف شده شاخص های کلیدی خالقیت، تحمل )مدارا( و طرفیت پایداری 

 شهر درآینده شناسایی شده اند:

 چارچوب سیاسی و عمومی -1

 تمایز، تنوع، سرزندگی و تجلی -0

 وضوح، اعتماد،حد ترخیص و دسترسی -8

 کارآفرینی، اکتشاف و نوآوری -1

 هبری راهبردی،چابکی و چشم اندازر -2

 قریحه و منظر آموزش دهنده -9

 ارتباط پذیری ، اتصاالت و شبکه -1
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 مکان و ساخت مکان -3

 زیست پذیری و بهزیستی -1

 حرفه ای گرایی و کارآمدی-12

 

 متغیرهای تاثیر گذار بر نوآوری یک منطقه از دیدگاه چارلز لندری: 0-0جدول 

 

 2002ماخذ: لندری،

 

 :قيت کميسيون تحقيقات فرهنگی دانشگاه هنک گن شاخص خال-2-9-3

مرکز کمیسیون دولتی هنک گنگ برای تحقیق در سیاستهای فرهنگی ؛چارچوب شاخص  0221در سال 

 مورد ذیل است: 2شاخص شامل  2خالقیت را مورد بررسی قرار داد. مجموعه 

 نتیجه خالقیت 

 سرمایه نهادی و ساختاری 
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 سرمایه انسانی 

 یسرمایه اجتماع 

 سرمایه فرهنگی 

یکدیگر را تقویت می کنند. همچنین آنها به صورت چند وجهی و پویا  "چهار نوع این سرمایه ها متقابال

رشد خالقیت را تعیین می کنند و اثر تلفیقی این عوامل تعیین کننده نتایج خالقیت را متنوع می 

 (.111؛ 1811نمایند)رضائیان قراگوزلو،

 :قچشم انداز شهر خال -2-11

 قابل های محیط . گرفت نظر در مکان و فرهنگ اقتصاد، زمینه سه در توان می را خلّاق شهر های پایه

این . کنند حفظ و جذب را خلّاق افراد تا شوند می مدیریت فرهنگی و تفریحی های آزادی با شهری اعتماد

های  محیط باید ثروت، لیدتو برای شهرها .دهد می گسترش دانش اقتصاد در را ثروت عوض، در کار نیروی

نماید،  ایجاد یکپارچگی، فرهنگ و اقتصاد مکان، بین که بهتر های برنامه طریق از فرهنگی نظر از قوی شهری

 اند و گرفته شکل طبیعی و انسانی میراث توسط که شوند، می درک فرهنگی های نظام عنوان به شهرها بسازند.

 (.A uthentiCity,2008,21ت)اس خود شهروندان عقاید و ها ارزش محصول
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 خلّاق شهر انداز چشم: 0-0نمودار

 
 3: 1810ماخذ: قربانی و همکاران،

 

چشم انداز خالق بر منفعتی فراتر از هزینه تاکید میکند ، زیرا خالقیت گزاره ارزشی است که از ارزش به عنوان 

می کند تا در سرمایه بازگشتی دست نیافتنی تولید  اهرم نفوذ استفاده و روشن بینانه خطرات نوآوری را مدیریت

کند. نتایج حاصل از سیاست ها، تعامالت یا پروژه های خالق می تواند در ارزش های مالکیتی و دارایی های 

کالن تر و درامدهای باالتر ، کیفیت مکان غنی تر و فرایندها و فناوری های هوشمندتر و پایدارتر و از نتایج و 

اجتماعی فراگیرتر مورد ارزیابی قرار گیرد. در جالیکه چشم انداز منفعت طلبانه بر پایه کنترل هزینه، شیوه های 

 (.Baeker,et al,2008:18پتانسیل بازگشت سرمایه و خطرات و منافع خارج سیستمی را کاهش می دهد)
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 لبانهیژگی های چشم انداز شهر خالق و چشم انداز شهر منفعت ط: مقایسه و8-0 جدول

 چشم انداز شهر خالق چشم انداز منفعت طلبانه

 ایجاد ضرورت و زیبایی ضروری افزایش دالرهای مالیاتی

 منفعت هزینه

 فرم همسو با عملکرد عملکرد

 اصیل و بی همتا عام و قابل پیش بینی

 خروجی ها کاربرد

 ناهمگونیها تشابه

 خطرپذیری برنامه ریزی شده امنیت تضمین شده

 پیچیدگی گیساد

 جشن گرفتن تنوع پیوستگی مشابه

 کیفیت مکان تاثیر فضا

 برگشت منفعت در طول چرخه عمر هزینه احداث

 هنری رابطه ای و فرمول وار

 تازگی در تجربیات دریافت بر اساس انتظارات

 اضافه کردن ارزش کاهش هزینه

 منحصر برای همین مکان مانند مکان های دیگر

 افزایش سرمایه اقتصادی ، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی به حداقل رساندن نگهداریانجام هدف و 

 تغییرات بلندمدت نتایج فوری
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 نوآوری تکرار

 بوم شناسی سیستم صلب

 تجربه آسودگی

 فرهنگ سازمان

 توسعه رشد

 اتحاد و هماهنگی جدایی

 شرایط سنجی مصرف گرایی

 93: 1811ماخذ:شهابیان،

 

 

 : خالق و فرهنگی صنایع-2-01-0

( در ایاالت CITFاین ایده از صنایع خالق اولین بار توسط یک بیان شدصنایع خالق نیروی کار )         

که در فرد خالقیت،  . اقتصاد خالق و نوآور به عنوان تعریف شد1113فعالیت: انگلستان در سال "متحده رخ داد

ند که برای ثروت و ایجاد اشتغال از طریق نسل و بهره برداری از مهارت و استعداد و سرچشمه پتانسیل را دار

 مالکیت معنوی است.

از آن زمان، مفهوم تکامل یافته است و تفسیر شده است متفاوت در کشورهای مختلف. برای تکمیل  

 این پژوهش تصور کنید که یک مطالعه تورنتو صنایع به دو روش تعریف با اشغال و صنعت.

لوازم مورد استفاده در پژوهش یک محافظه کار تر از است مورد استفاده در تجزیه و تعریف خالق  

 تحلیل است.

 مشاغل خالق

 معماران و معماران منظر -
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 صنعتی، گرافیک و طراحان داخلی -

 نویسندگان و ویراستاران -

 تولید کنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مرتبط -

 مشاغل

 ندگانهادی، سینت و تنظیم کن -

 نوازندگان، خوانندگان و رقصندگان -

 بازیگران و نوازندگان دیگر -

 نقاشان، مجسمه سازان، نشان دادن هنرمندان و دیگر ویژوال -

 هنرمندان-

 عکاسان -

 گویندگان و دیگر شبکه -

 تئاتر، مد، نمایشگاه و دیگر طراحان خالق -

 صنعتگران، -

 

 :اقتصادخالق-2-11-2

خالق منعکس کننده تغییر اساسی در ساختاراقتصاد جهانی از یک بر اساس تولید کاالو  اقتصاد           

اقتصاد مبتنی بر دانش در تمرکزخلق، انتقال و استفاده از مالکیت معنوی در تمام اشکال آن  خدمات را به

در همه  به عنوان یک نیروی فراگیر اول این است. دو روش( حداقل)درایوهای اقتصاد در  خالقیت.است

را  تمام صنعت به خالقانه فکر می کنم، به طور مداوم خود را دوباره اختراع، به چالش. فعالیت های اقتصادی

در نتیجه در محصوالت و خدمات منحصر به  جدید، طراحی ارزش افزوده و تشخیص ویژگی های است که

قطاری این  "جدید ABMوزارت امور خارجه است که "دانیل پینک را .فرد، مشخص و اصلی است

 . پیش فن آوری انقالبی در هر منطقه از اقتصاد یک دهه اطالعات و ارتباطات استفاده از کامپیوتر و.ایده
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فرآیند کسب و کار در هر بخش، و به بهبود  آن را به هر بحرانی است. خالقیت نیروی معادل امروز است

. واقعا اساس یک اقتصاد خالق است یک عمل خالقیت به عنوان. محصوالت و خدمات از همه نوع عملکرد

به نبرد از دست دادن در برابر  حوزه های قضایی که این یاد بگیرند نه. از رفاه است این موتور جدید است

 .درایو به هزینه های پایین تر را محکوم کرد

تر از صنایع و فعالیت یک محدوده خاص  راه دوم که در آن خالقیت درایوهای اقتصاد است که از طریق         

و فن  صنایع یا بخش همچنین شامل علم و اطالعات اما خالق. از جمله صنایع خالق و فرهنگی های اقتصادی،

 هر گونه فعالیت که در آن مالکیت معنوی و -علوم، و غیره  ، خدمات مالی، زندگی(TCI)آوری ارتباطات 

 .نوآوری در قلب فعالیت های اقتصادی

 

 : اي شهر خالقويژگیه -2-11

شهرها ظرف های خالقیت هستند و همیشه چرخ های حرکت، تمرکز و هدایت انرژی خالق بشر بوده 

 هم مشکل از همچنین مملو و تعامل از شار سر و متنوع شهرها، (. از آنجاییکهFlorida,2005,1اند)

 شهر یک توسعه دادن و ردنک قرار بر برای و است، ناجور و پیچیده"ذاتاً ها انسان بزرگ تجمعات هستند،

 مفاهیم از ای طور فزآینده به شهرها بنابراین .باشند خلّاق اند، بوده ها مجبور شهر در مردم پایه، شهری نظم

(. شهر خالق پدیده ای است که امکان دارد در هر دوره ای 01: 1818خلّاق استفاده می کنند)موسوی، شهر

(، زیرا تئوری شهر 82؛1812صورت خالق عمل نمی کند)هاسپرز؛ وجود داشته باشد. اما هیچ محیط شهری به

مهمترین پیش شرط برای رشد و نوآوری است و این تئوری  -فضای خالق –خالق بیان می کند که خالقیت 

 (.Romein,Tripm,2008:3شامل ایده های متنوع و چشم اندازهاست)

 زندگی و کردن کار برای جذاب مکانی که است این خالق شهر هر عمومی های ویژگی جمله از

 در توانمند توریسم( )صنعت گردشگران برای جذاب مکانی جوان(، نسل برای خصوص )به خود شهروندان

 مرکز همچنین و آن( صحیح مدیریت و تکنولوژی کارگیری به راه )از اقتصادی مختلف های بخش شکوفایی
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 Highزمینه تکنولوژیهای در ویژه به تحقیقاتی مراکز و ها )خوشه نوظهور اقتصادی مختلف های بنگاه جذب

tech(.21: 1831)ابراهیمی،( باشد 

 ویژگیهای شهر خالق به شرح ذیل است:

 هستند، بازی های محیط ها آن که طوری به دانست؛ تنوع پذیرش تحمل توان می را شهرها این اول ویژگی

 با متنوع جمعیتی حضور هستند. دارا را فمختل های فرهنگ با انسانی مختلف های گروه پذیرش توانایی که

 با است. مختلف های زمینه در ابتکار و نوآوری خلّاقیت، بروز برای ویژه فرصتی متفاوت های ایده و عقاید

 جذب برای شهر یک است گوناگون و متفاوت اجتماعی مختلف های گروه سالیق و نیاز که این به توجه

 انتخاب که طوری .به نماید فراهم نیز را متنوعی فرهنگی و محیطی ادی،اقتص شرایط بتوان باید خلّاق افراد

 .باشد داشته وجود تفریح و فعالیت زندگی، جهت افراد برای متنوعی های

 نهایت در و ها ایده این تبادل و ساکنان های ایده بروز جهت مناسب بستر یک نمودن فراهم دوم ویژگی 

 این برای است و شهری و اجتماعی اقتصادی، توسعه نیز و مسائل و مشکالت حل جهت ها آن از استفاده

 روند به بخشیدن استمرار برای ای شبکه ای جامعه ایجاد مردم، مشارکت و وگو گفت برای محیطی کارایجاد

 و کاال بازاریابی نیز خدمات(و یا محصول)کاال به ایده تبدیل جهت زیرساختی امکاناتی ایجاد ها، ایده تولید

 .است ضروریات از شده تولید خدمات

 طبقه عنوان تحت اصطالح این . است فکری و انسانی منابع و استعدادها به خلّاق شهر دسترسی سوم ویژگی

 و شده شناخته افراد از تواند می ها آن .خلّاقند شهر حرکت موتورهای خلّاق طبقه .شود می یاد آن از خلّاق

 دانش اقتصاد در که شده شناخته تر کم افراد تا دانشگاه قان،استادهایمحقّ نویسندگان، هنرمندان، مثل سرشناس

 .شود می شامل را کنند می کار

 در افراد استخدام و خلّاق اقتصادی داشتن و باال سطح های فناوری به شهرها این دسترسی ،چهارم ویژگی

 .است صنایع نوع این

 بی فقر، چون هایی بحران با مواجهه در شهرها ینا ویژه توان و قدرت توان می را شهرها این پنجم ویژگی

 در . کند حل را مسائل این خلّاق ای گونه به باید خلّاق شهر یک .دانست ..و فرسوده های بافت خانمانی،
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 توجه مورد عادی شهروندان چه و خلّاق افراد چه افراد ابتکارات و ها نوآوری از استفاده نیز مسائل این حل

 .است

 محلّی، دولت عنصر، سه توان می که طوری به شهرهاست؛ این در مطلوب رواییکمح وجود ششم: ویژگی

 .دید هم با تعامل در و هم کنار در را خصوصی بخش و مردمی نهادهای

و   شهری های برنامه و ها سیاست نیز و شهر مختلف ابعاد در فرهنگ ویژه جایگاه همان هفتم: ویزگی

 غفلت مورد و شوند داده جلوه اهمیت بی است ممکن که هایی آن حتّی فرهنگی منابع تمام از مؤثّر استفاده

 محوری نقش علّت .به است ...و بومی های بازی و ها نمایش لباس غذا، محلّی، موسیقی مثل گردند واقع

 عنوان به را خلّاق شهر توان می خلّاق، شهر رویکرد در محلّی و بومی هنر و فرهنگ ویژه به و فرهنگ

 متنوع های فرهنگ جای به واحد فرهنگ یک جایگزینی از جلوگیری و فرهنگی تنوع حفظ به که ردیراهب

 و خلّاق شهرهای معرّفی در خاصی تالش یونسکو که رواست همین از .بدانیم ای ویژه اهمیت حائز دارد،

 .(12: 1810دارد)قربانی و همکاران، جهان در آن ادبیاتی گسترش

 

 :خالق موانع تحقق شهر -2-12

آنها و تبدیل نقاط  کردن برطرف براى تالش و خالقند مناطق و شهرها گیرى شکل مانع که نکاتى به توجه

است. اصلی ترین مانع در حوزه جذب و  ضرورى ضعف به قوت جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری

ن مشکل از  طریق پرورش استعدادهای خالق نبود تضمیمن مناسب برای بازگشت سرمایه است که رفع ای

افزایش اگاهی عمومی و حمایت گسترده از استعدادهای نو امکان پذیر می باشد. با توجه به گسترش و 

پیشرفت روزافزون علم و فناوری الزم است مبحثی به نام شهر خالق در برنامه های شهری گنجانده شود تا از 

و برنامه ریزان شهری نهادینه  این طریق توجه به نوآوری و محوریت دانش در جامعه طراحان

لحاظ شاید بتوان مهمترین موانع بر سر راه شکوفا سازی استعدادها و توجه  نیه اب (.Florida,1996,26گردد)

 بیشتر بر آن را به شرح ذیل برشمرد:

 اما باشند، داده جاى خود در را مانندى بى خالقیت ستعدادهاى ا بزرگ شهرهاى ست ا ممکن گرچه ا 

 شهر به دستیابى شود، مستولى اقتصادى و فرهنگى اجتماعى، برجسته یهای نابرابر محیطها این در اگر
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 مناطق و شهرها شکل گیرى برنامه هاى دیگر بیان به .نمی باشد صحیح امکان پذیر صورت به خالق

 (.j.SCOTT,2006,18دهد) پوشش را دموکراسى و شهروندى اساسى موضوعات باید خالق،

 بلکه اجتماعى اهداف به دستیابى براى تنها ی نهشهر فعال زندگى در اجتماعى یاستهاىس همه همکارى 

 فشارى هر درمجموع .است نیاز وسیع مقیاس در شهروندان خالقیت قدرت کردن موانع برطرف براى

 جامعه در تمایل اظهار و همراهى به نسبت ویژه توجه نبود در شهرى خالقیت به دستیابى براى

 است)همان(. ماندن ناتمام به محکوم کلى طور به اجتماعى( مشارکت و شهرى)پذیرش

 به  ...و یها شاد اسکیت، هاى تخته کامپیوترى، هکرهاى به همراه راحتى به که نیست چیزى خالقیت

 و کار تولیدات، با ارتباط مجموعه در میان )ارگانیک(در عضوى صورت شهرواردشود؛بلکه باید به

 (.Musturd,2001,54یابد) گسترش و شهرى، توسعه مختلف عاداب در اجتماعى زندگى

 

 :شهر خالق ضروری در تحققزیرساخت های  -2-13

  عناصر کلیدی که برای بوجود امدن مناطق و شهرهای خالق مطرحند شامل شبکه ای از تولید کنندگان

طنقه استمرار دارند و بازار نیروی کار محلی یعنی تکنسین ها و کارگران خالقی که در یک م منطقه ای،

می توانند در شکل گیری توسعه خالقیت در شهرها و منطقه اثر گذار باشند و رقابت و همکاری بین 

مجموعه ای از شهرها که بتوانند عنصر خالقیت را به منطقه و شهر تزریق کند)مختاری ملک 

 (. 111: 1818آبادی،

 کنند: پیروی زیر اصول از باید آن زیری ی برنامه فرآیندها شهرها، در نوآوری و خلّاقیت 

 - و  ها آرمان ها، چالش ها، دارایی و انسانی توسعه، سرمایه خود، تاریخ در ای جامعه یا شهر هر در

 .باشد فرد به منحصر باید ها فرصت

 - مناطق،  های استعداد و دانش براساس که هنراست شهر، یک در ها استراتژی و ها ایده کردن اجرایی

 می انجام ها فعالیت تر گسترده های زمینه جامعه و یک فرهنگی اکوسیستم پیچیدگی به حساسیت

 .گیرند
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 - باشد جامعه داشته عمومی هنر و اصالت در ریشه باید شهر توسعه. 

 باشند همراه نتایج و فرآیندها مشترک و مالکیت جامعه مشارکت با باید شهر در پایدار های نوآوری. 

 - تدریجی تغییر . باشند می مختلف هستند، بسیار پایدار زمان طول در که کوچک های پروژه 

 .(Duxbury, 2004: 21)شود منجر توجه قابل نوآوری به تواند می شده هوشمندانه اعمال

 

 خلّاق شهر تحقق راستای در ریزی برنامه های : فرآیند1-0شکل

 

 (02؛1818موسوی،مآخذ : 

 

 

 : فضاي شهري و خالقیت -2-11

تقویت و توسعه ی فضای شهری مناسب،فعال ، پویا و زنده به عنوان یکی از اهداف  تولید،موضوع 

راهبردی ارتقای کیفیت محیط در محیط های مصنوع شهری همواره در صدر کار برنامه ریزان و طراحان شهری 

ارند و این مهم قرار دارد. اهمیت این موضوع اساسا به جهت نقش موثری است که این گونه فضاها در جامعه د
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بارها از سوی بسیاری از دست اندرکاران مسائل شهری، اجتماعی و روان شناسی مانند)پاتریک 

؛ جین 1191مامفورد،؛لوئیس 1191؛کوین لینچ،1121کالن، ؛گوردن1112گدس،

 (. 11؛1831مطرح گردیده است)پارسی، (1118؛ادمون بیکن،1191؛ملوین وبر،1199؛کنزوتانگه،1191جیکوب،

. افراد خالق نیاز به فضایی برای داشته باشدو جود می تواند و خالقیت  ی شهرارتباطی قوی بین فضا لذا

زندگی ، کار، الهام بخشی و نمایش کارهای خود دارند. با ایجاد فضاهای باثبات و مطمئن برای هنرمندان ، افراد 

می تواند تهدیدی برای  و کسب و کارهای خالق محبور به جابجایی و مهاجرت نمی شوند که خود

بقا،خالقیت و نوآوری باشد.بنابر این فراهم کردن فضاهای با ثبات و اطمینان بخش برای این افراد ضروری 

 (.13: 1831و در این میان فضاهای عمومی می توانند نقش بسیار مهمی را بر عهده داشته باشند)محمدی، است

محیط نامناسب و نامطلوب نخواهد بود. زیرا که محیط قادر به تبلور در  و نوآوریخالقیت و  "اصوال -

نامطلوب برای ترغیب و پرورش خالقیت محیطی است که افراد را از ریسک کردن باز می دارد، 

فشارهای کاری را به گونه ای مختلف بر کارشناس وارد می کند. لذا مسئوالن سازمانی باید به طور 

و نوین را داشته باشند و تشویق و ترغیب کنند. کاوش و اندیشه های بدیع مستمر ، امادگی شنیدن 

در نجام کار باشد. از دیگر خصوصیات محیط خالق آن است  که اجستجوی روش های نوین، برای 

تمامی زمینه ها  شاهد رشد و شکوفایی فناوری های برتر در سایه جامعه یکپارچه در  شهر خالق افراد

قابت، همکاری، مشارکت، تسامح و تساهل فرهنگی است که در نهایت شهر خالق تبلور ر .هستند

است که در آن  شهر خالق فضا و مکانی . یک جامعه تعامل پذیر اتفاق می افتد در  بصورت کل

شهری "سازماندهی و مدیریت آن به طور خالقانه طرح ریزی می شود کل  و  خالقیت رشد می کند

جمعی را در راستای ارایه خدمات بیشتر به کار  همکاری  خالقانه استعداد گونه ای به  می تواند که 

 (.181: 1812)اسبورن،گیرد و از مواهب زندگی اجتماعی در راستای خالقیت محوری استفاده کند

 سازد: مطرح را شهر و خلّاقیت بین رابطه تواند می که دارد وجود عمده بعد سه حداقل -

 خلّاق و ابزارهای توسعه شامل که خلّاقیت ایجاد جهت در ریشه توسعه در گذاری سرمایه لزوم به اعتقاد -1

 .نماید کمک جدید اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی بافت به که است، هایی حل راه
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 اعتقاد با دیگر عبارتی شهری.به ساختاری های پایه عنوان به خلّاق صنایع و ها فعالیت ها، بخش به تأکید 2-

 توسعه که دارد،ضروریست رشد حال در اقتصادهای در اساسی نقشی نگیفره و خلّاق های فعالیت که این به

  .کند عمل محور دانش جامعه اقتصادی موتور عنوان به شهری

 Costa and et فلوریدا()  خلّاق )طبقه خلّاق انسانی منابع یا خلّاق های مهارت جذب لزوم از دفاع-8

al,2009,2.) 

 :فضاهاي عمومي شهر-2-15

از مزایا و ویژگیهایی برخوردار است که می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد شهر  رشه فضای عمومی -

خالق داشته باشد، سرزندگی، تنوع، هویت دهی، جذابیت، ارزش اقتصادی، و مشارکت و به دنبال آن 

در نوشته  (1111یورگن هابرماس )(.09: 1811ارتقای کیفیت زندگی شهروندان)کالنتری و همکاران،

فضاهای رسمی یک حوزه لندن همچون  13ود از سالن ها، تئاترها و قهوه خانه های قرن مشهور خ

، خارج از  ارتباطاتعمومی بورژوازی یاد می کند که عقیده ها در آن می توانستند رد و بدل شوند و 

مبادالت زندگی اقتصادی، عرف های توصیه شده مباحث سیاسی سا سلسله مراتب پایگاه، برقرار 

 . این معماری جامعه پذیری همتای فضایی اشکال جدید میانجی مبادله اجتماعی بودند کهگردند

اشکال ادبیات عامه پسند و گسترش خدمات پستی نشان داده  ، رشدبوسیله گستره ای از روزنامه ها

فضای عمومی می تواند به فضاهای معمولی با کاربریهای  .(03،؛1811شیرازی زاده،می شده است)

ی بازگردد. مکانهایی که در حقیقت به مثابه حرکتی از تعلق یا زمینه ای برای مبادله اجتماعی در اجتماع

به عنوان بهترین و آشکارترین  -انها شریک هستیم . خیابان به مثابه واحد پایه زندگی عمومی در شهر

به کنش متقابل با مثال از یک فضای مشترک عمومی است که افراد در ان اگر چه در اندک ترین میزان، 

 (.121-122؛1833دیگران می پردازند)تانکیس،

 ورود حق کنترل، به نیاز بدون شهروندان عموم که باشند می فضاها از فضاهای عمومی شهر آن دسته -

 از دسته این مساجد و ادارات میادین، ها، پارک سینماها، چون فضاهایی .دارند را آنان در حضور و

 بیشترین دارای خود مخاطبین گسترده و متنوع طیف همچنین و عملکردی مقیاس واسطه به فضاها
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 سایر از بیش فضاها از دسته این خالقیت در  رو این از .باشند می شهروندان جمعی حیات در سهم

  (.101؛1831)صداقت جهرمی،.شد خواهد شکوفا و سالم شهری جامعه ایجاد موجب فضاها انواع

 

 تاثیر آن بر خالقیت: فضای عمومی شهر و 2-0شکل

-  
 09: 1811مآخذ :کالنتری و همکاران،

  

 

 :کالبدي شهريفضاهاي -2-16

 

مکانی فرایندی است که مکان مناسب را در پهنه تعیین شده برای کاربری خاص تعیین  -تحلیل تناسب فضایی

یستگی بخشی از ( تحلیل تناسب زمین به فرایند تعیین سازگاری، قابلیت و شاHopkins, 1997:13کند )می

گردد و به عبارت دیگر فرایندی است برای تعیین شایستگی زمین برای کاربری معین و تعریف شده اطالق می

(. به منظور Yang Manlun, 2003:21منبع زمین برای تعداد خاصی از کاربریها و تعیین سطح تناسب آن )

ترین بایستی با هدف رشد در مسیر مناسبنوع میتعیین مطلوبترین مسیر توسعه آتی، تناسب برای کاربریهای مت

باشد. تناسب زمین با ریزیهای اکولوژیکی میمکانها مورد مطالعه قرار گیرد این تحلیل یک متد مهم برای برنامه
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توجه به ویژگیهایی مانند هیدرولوژیکی، جغرافیایی، توپوگرافی، ژئولوژی، بیولوژی، اجتماعی و غیره تعیین 

 (.AL-Shalabi ,0229:0گردند )می

 

 

 :شهر و خالقیت از منظر نظريه پردازان  -2-17

 :4نظريه چارلز لندري  -2-71-1

را به عنوان  (The Creative City) خالق شهر، چارلز الندری و فرانکو بیانچینی کتاب 1112ر سال د

ی در بحران بین المللی شهرخالق پاسخی به مشکالت  شهرخلّاق منتشر کردند. ایده  شهربیانیه روشن نظریه 

ایدئولوژی آنها در پی تغییر رویه برنامه ریزی سنتی )بر مبنای  .انی و صنعتی بوددر جریان انتقال به اقتصاد جه

از طریق « های نرمزیرساخت»ی و تقویت جوّ خالقیت و شهرراه حل های کالبدی( به سوی ارتقای محیط های 

زیرساخت های نرم به چگونگی آشنایی و تبادل ایده ها بین مردم  همکاریهای جدید بود. در تعریف الندری

نظر دارد و زیر ساخت های الزم گونه ای از توسعه کالبدی و مکان سازی را تشویق می نماید که تقویت کننده 

ای  ی خالق، الندری و فرانکو بیانچینی حامی برنامهرشهارتباطات بین مردم باشد. در راستای تبدیل شدن به 

 .شدند که اهم موضوعات آن به شرح زیر است

 اند،از بین رفتن موانع خالقیت، موانعی که به دلیل سیستم پیچیده اداری )بوروکراسی( بدتر نیز شده 

 ،بازبینی عمیق موفقیت ها یا شکست های سازمانی 

 (یی های خالق افراد )به عنوان مثال مهاجرانتشخیص کاتالیزورها مانند توانا 

 تعادل بین جهانی شدن (Cosmopolitanism) ،و محلی گرایی 

 ،ارتقاء و توسعه فضا برای مردم و پروژه های خالق 

  یشهرتفکر مجدد درباره مدیریت. 

                                                           
4 -Charles Landry 
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خالق در اروپا آورده شده افزایش آگاهی در مورد مسائل  شهرکمرانی ریزی و حهایی که از برنامهدر مثال

 در و فراهم کردن مکان هایی برای مشارکت اجتماع را شامل می گردد. شهرتوسعه فضاهای سبز  محیطی و

 کتاب 0222 سال در الندری ریزان، برنامه برای عمل برای تر ملموس چارچوب یک آوردن فراهم راستای

چاپ  0223دوم این کتاب نیز در سال را چاپ نمود. ویرایش « یشهرخالق، جعبه ابزاری برای نوآوران  شهر»

دهد. این کتاب راه ها و ریزی ارائه میشد. در این اثر، الندری راه هایی را برای تفکر و عمل خالقانه در برنامه

آینده  شهرریزی خالقانه و عمل خالقانه ارائه شده است. از دیدگاه وی روش هایی برای فکر خالقانه، برنامه

آینده که  شهرخالق یا  شهرگرفتن از یافته ها و موانع نیاز دارد.  ی خواهد بود که به آموختن و درسشهر

 باشد:الندری وضع می نماید واجد خصوصیات زیر می

 خالق به ترکیبی از زیرساخت های نرم و سخت احتیاج دارد، شهر 

 باطات بین مردم است،خالق تقویت کننده ارت شهر 

 خالق از سطح باالیی از امکانات و کیفیات برخوردار است، شهر 

 یست است. فضای اول خانه، فضای دوم محیط کار و فضای سوم جائ« فضای سوم»خالق حامی  شهر

که مردم می توانند در آنجا می توانند با هم باشند، چنین فضاهایی احتماال ترکیبی از فضاهای آرام و 

 مهیج هستند و در آن ها به فضاهای سبز و کیفیت زیبایی توجه خاصی شده است،

 خالق به لحاظ تکنولوژی پیشرفته است شهر، 

 خالق، حالت متعادلی بین جهانی شدن و حفظ ارزش های محلی می باشد، شهر 

 خالق هم به متفکران و خالقان پویا و هم به اجراکنندگان ایده ها نیاز دارد، شهر 

 خالق به زیر ساخت های هوشمند فرمال و غیر فرمال در سطح وسیع نیاز دارد، شهر 

 ط به افراد و مردم غیر معمولی نیز امکان وجود و باشد که فضاهای مربوی باز میشهرخالق  شهر

 فعالیت دارند،

  و جهان خارج تاسیس شده که این امر  شهرو بین  شهرخالق پیوند های قوی ارتباطی در خود  شهردر

 .خود به توسعه فرهنگ کارگشایی و تاسیس و راه اندازی کمپانی ها کمک می نماید
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حقیقتا خالق باشد نیاز  شهردر راستای اینکه آن  شهراز دیدگاه الندری، پیش زمینه ها و معیارهایی برای یک 

ها با برخی شهراست. از جمله آنها می توان محیط هیجان آور، امنیت، آزادی از مزاحمت و نگرانی را برشمرد. 

 معیار زیر بهترین خواهد بود: 1عملکرد آن ها در صورت وجود  از این معیارها می توانند خالّق باشند، لیکن

 کیفیت های شخصی، .1

 خواستن، اراده و رهبری، .0

تنوعی از انسان ها و دسترسی به افراد مستعد و استعدادهای مختلف)مهاجران و خارجی های مکمل  .8

 (هاداخلی

 فرهنگ سازمانی .1

 (شهرهای مختلف در رت وجود فرهنگهویت محلی)تاکید بر هویت فرهنگی و وجود تلرانس در صو .2

 یشهرفضا و امکانات  .9

 .(Networking Dynamics)پویایی شبکه ای .1

دو ایده از هم متمایز بوده لیکن می  ایده های فوق هر دو پاسخی به انتقال به اقتصاد بعد صنعتی می باشد. هر

توانند در یک زمان هر دو درست باشند به عبارت دیگر یکدیگر را رد نمی کنند ایده فلوریدا حمایت کننده 

اقتصاد خالق از طریق افزایش قدرت جذابیت یک مکان برای کشاندن طبقه خالق به آن مکان به عنوان تولید 

در مورد راه های نوآوری در عمل برنامه ریزی و حکمرانی برای تشکیالت  کنندگان خالقیت می باشد. الندری

های خالق بحث ی زاینده فعالیت ها و همکاریشهراجرایی یک ناحیه در راستای پرورش محیط های 

ی مکان به عنوان قدرت جذابیت یک مکان ازاهمیت نماید. تئوری الندری به دلیل محور قرار دادن کیفیت هامی

 .خاصی برخوردار است

 :5ريچارد فلوريدا -2-17-2

                                                           
5 -Richard Florida 
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 از پس و کرد منتشر  creative classاولین کتاب خود را تحت عنوان  0220چارد فلوریدا در سال ری

ان خالق در کتاب دیگری را برای تکمیل مباحث منتشر ساخت. وی در این کتاب از نخبگ 0222رسال د آن

جامعه، که جمعی از نیروهای حرفه ای، علمی و هنرمند هستند نام می برد که حضور آنها پویایی فرهنگی، 

 های حوزه در فعال افراد شامل خالّق نخبگان کند.ی ایجاد میشهراجتماعی و اقتصادی به ویژه در نواحی 

وطراحی، آموزش، هنر، موسیقی و تفریح هستند که کارکرد اقتصادی آنها، ایده های  معماری مهندسی، و علوم

 جدید، فناوری نوین و محتوای نوآورانه جهان امروز را ایجاد می کنند.

های هدف کارانش در رابطه با مطالعاتی که بر روی گروهدر نتایج حاصل ازپژوهش ریچارد فلوریدا و هم

( یکپارچه Amenitiesهای هدف، بیشترین تاکید را بر امکانات ) در پترزبورگ انجام شد، اعضای گروه

( را در انتخاب یک مکان، ضرورتا تکمیل کننده Life styleهای اقتصادی و سبک زندگی )گذاشتند و فرصت

قیقت از بعضی از لحاظ آن ها بر کیفیت تفریحات و محیط بیش از بازار کار در همدیگر می دیدند. در ح

انتخاب مکان برای زندگی تاکید می کردند. اعضای گروه های هدف امکانات را به صورت موارد زیر تعریف 

 می کردند:

 وجود تعداد زیادی از افراد جوان و فعال 

 ی بازدسترسی زیادی به بازه وسیعی از فعالیت های فضا 

 فعالیت های موسیقی پرشور یا بازه وسیعی از فرصت های موسیقی زنده 

 وجود بازه وسیعی از تجربیات زندگی شبانه (Night-Life) شامل گزینه متعدد بدون الکل 

 یک محیط سالم وتمیز وجود تعهد برای حفظ منابع طبیعی برای تفریح و لذت 

 وجود سبک زندگی همساز با جوان (Youth-friendly) و حامی تنوع (Diversity) 

عالوه بر این، بسیاری فقط می خواستند بدانند که آیا امکانات خاصی در اطراف به معنای عالمتی از 

سرزندگی منطقه وجود دارد یا خیر؟ در حالی که شخصا ممکن بود از آن امکانات استفاده هم ننمایند. اما 

فاوت با امکانات سنتی)امکانات مورد نیاز اقتصاد صنعتی( امکاناتی که مطلوب کارگران خالق می باشند مت
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 مواردی و( …است، اقتصاد صنعتی معموال تمرکزش بر امکانات فرهنگی )مانند سمفونی، اپرا، تئاتر، باله و 

 (، فضاهای ورزشی بود.Spots Nightسطح ملی، مراکز تفریح شبانه ) در ای زنجیره های رستوران مانند

کم ایشی وجود دارند که نشان می دهند با وجودی اینکه امکانات هنوز مهم هستند اما کمشواهد رو به افز

دهند. کارگران خالق بازه وسیعی از تر، باز، همه شمول و مشارکتی میهای غیررسمیجای خود را به فعالیت

خه سواری و صخره هایی شامل امکانات و فعالیت های فضای باز )مانند قایق سواری، دوچراین چنین فعالیت

نوردی( و سایر فعالیت های مربوط به سبک زندگی )مانند محل های اجرای موسیقی زنده و پرشور، رستوران 

 های فضای باز، سوپر مارکت های ارگانیک، بارهای آبمیوه( می باشد.

ر و غیر کارگران خالق تفاوت مشخصی بین این گونه فعالیت ها و امکانات مربوط به فعالیت های گران ت

ای قائل هستند. دسترسی در انتخاب یکجا امر بسیار مهمی همه شمول مانند سمفونی یا حتی ورزش های حرفه

برای کارگران خالق است. برای آن ها منابعی که امکانات و فعالیت ها به راحتی و به موقع قابل دسترسی به 

د بر مناطق دیگر ارجحیت دارند. بسیاری از صورت پیاده، با دوچرخه یا بوسیله حمل و نقل عمومی می باشن

کارگران خالق جوان تر دارای اتومبیل نمی باشند و ترجیح می دهند در مناطقی زندگی کنند که به آن نیازی هم 

( را به عنوان وسیله Light Railها حمل و نقل بوسیله خطوط مترو و یا خطوط ریلی سبک )نداشته باشند. آن

ها بسیار مهم در انتخاب یک مکان برای دهند و وجود آنتر ترجیح میطقه ای وسیعای جهت ارتباط با من

 زندگی و کار می باشد.

کارگران خالق در صنایع با تکنولوژی باال معموال دارای زمینه های قومیتی و نژادی مختلفی هستند و مکان 

خالق )امکانات فضای باز و امکانات  هایی را ترجیح می دهند که این تنوع را بازتاباند. امکانات اقتصادی

مربوط به سبک زندگی( به خودی خود دارای اهمیت نمی باشند. بلکه عالئم و شواهدی از یک محیط متنوع، 

( ارائه می دهند. اعضای گروههای هدف youth-friendlyحمایت کننده، همساز با جوانان و جوان پسند )

هماهنگ شوند و ساختار حمایت کننده ای از همکاران و دوستان را به  مکان هایی که به راحتی بتوانند با آن ها

 در نوآوری میزان با) تکنولوژیکی خالقیت بین مثبت رابطه بر فلوریدا ریچارد وجود آورند را ترجیح می دهند.

( اندازه Bohemianلوژی اندازه گرفته می شود( و خالقیت فرهنگی با شاخص بوهمین )تکنو صنایع و منطقه
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شود که آن نسبت منطقه ای از هنرمندان، موسیقیدان ها و تولیدکنندگان فرهنگی است، صحه گرفته می

 گذارد. فلوریدا پیشنهاداتی را برای موفقیت در دوران خالق ارائه می دهد:می

 استفاده از پتانسیل انسانی هر شخص 

  و آموزش« زیرساخت خالق » سرمایه گذاری در 

 باز ایجاد یک جامعه واقعا 

مطالعات فلوریدا و همکاران نتایج زیر را در برداشت: به نظر می رسد که افراد مستعد و تلنت بیشتر جذب 

ه اعضای گروه های ک است مهم نکته این ذکر البته گردند تا امکانات تفریحی یا اقلیم.امکانات فرهنگی می

ی دارای تماشاچی مانند بیس بال و هدف تمایز مشخصی بین تفریحات فعال و پرشور فضای باز و ورزشها

فوتبال حرفه ای قائل بودند. آن ها مشخصا ابراز داشتند که جذب مکان هایی با سطح باالیی از تفریحات فعال 

ا با شاخص تنوع دراد. افراد مستعد و تحصیلکرده ر وابستگی و ارتباط بیشترین تلنت فضای باز می گردند.

نوع باالی دموگرافیک برخوردار باشند. دارای سطح باالیی از باز بودن و جذب مکان هایی می گردند که از ت

( بین متغیر های گوناگون، Path Analysis بوسیلۀ)بیشتر تحلیل و تجزیه در موانع نسبتا کم برای ورود باشند.

 گیرد:فلوریدا سه نتیجه مشخص از مطالعاتش می

 .تکنولوژی ارتباط دارد -تلنت قویا با صنایع های .1

 .تکنولوژیکی ارتباط دارد-تنوع هم با تلنت و هم با صنایع های .0

 .تاثیرات متغیرهای دیگر، مانند جذابیت و یا میزان امکانات دیگر، ضعیف و منفی می باشند .8

رشد استعدادها در جامعه با درآمد متوسط رابطه مستغیم و مثبتی دارد. بنابراین تنوع فقط یک هدف اجتماعی 

ا دارای مزایای اقتصادی نیز می باشد. درآمد همچنین با امکانات فرهنگی، جذابیت و ارزش نیست، بلکه مستقیم

های متوسط خانوادگی و صنایع تکنولوژیک ارتباط دارد. فلوریدا از بررسی های بیشتر چنین نتیجه می گیرد که 

 تلنت و تکنولوژی بصورت مشترک بر زندگی مناطق خلّاق تاثیر می گذارد.
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 :6ريه جین جاکوبزنظ -2-17-3

تالیف نموده است. وی در کتاب مرگ و  1190جین جیکوب نیز کتاب های ارزشمندی را از سال 

زندگی شهرهای بزرگ امریکا بر این باور است که شهرهای خالق نیز هماننند سایر شهرها با حضور مردم 

دم برنامه ریزی شوند. مکان های شکل می گیرند. این بدان معناست که نمی توانند یکسویه و بدون دخالت مر

خالق در شهر همانند زندگی انسان ها ، تولد، رشد و بالندگی،فرسودگی دارند و می توانند مجدد رشد نمایند. 

به عقیده جیکوب خیابان ها یکی از ارگان های حیاتی شهرهای خالقند. در خیابان ها مردم با یکدیگر روبرو 

سان ها با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و برخوردهای غیرمنتظره  و زندگی شده و این همان مکانی است که ان

کاری در آن به شکلی پویا اتفاق می افتد. این قابلیت خیابان ها به بروز خالقیت و پویایی اقتصادی کمک می 

 (.1811،82شیرازی زاده،نماید)

 :فرهاد کريماني -2-17-1

 مسایل برخى پیوند اثر در خالق، شهرهاىبرنامه  ؛ اى همنطق خالقیت برنامه تحت تاثیر ه نظر ویب

 زندگى مختلف هاى تخصص و سالئق مختلف با افراد شهر، در که معنا این به .آمد وجود به شهرى و اقتصادى

 ىدهند، م شکل را ناهمگنى مجموعه یک که حال عین در افراد این .دارند متفاوتى هاىتقابلی کدام هر و کنند مى

 بر شهرى هر ببینند که شد مختلف جستجو شهرهاى درباشند.  داشته توانند مى هم ودشان اشتراکاتىخ درون در

دارد و عمدتا حول کدام محور است . یا به گفته ی گوشه قابل رقابت شهرها یا همان  توافق حوزه کدام سر

این ترتیب با جمع آوری مزیت نسبی شهر کدام است. مثال در حوزه گردشگری یا فرهنگ یا سینما و ...؟ به 

تمام پتانسیل های یک هنر خاص در شهر می توان موتور رشد یک موضوعی را به حرکت در 

 (.2؛1831اورید)سعیدی؛

 :ديدگاه بیژن کلهرنیا -2-17-5

                                                           
6 - Jean Jacobs 
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از نظر بیژن کلهر نیا شهرسازی بستر بروز خالقیت در شهر را فراهم می کند. امروزه مفاهیم جدید 

یت شهری و شهرسازی ارائه شده اند مفاهیمی مانند چشم انداز، مصلحت عمومی و زیادی در حوره مدیر

کارآفرینی که خالقیت هم یکی از اینهاست که با مفهومی مانند کارآفرینی قرابت معنایی داشته و به آن پهلو می 

 ی بیابیم)همان(.زند. خالقیت باعث می شود بتوانیم از این بن بست هایی که در شهرسازی دچار ان هستیم رهای

 : ديدگاه حامد کامل نیا -2-17-6

فرایند تولید یک اثر ناب را به سه  دماهنامه شهر داریها، رون 122به نقل از حامد کامل نیا در شماره 

این اعتقاد در هر یادگیری یک روند خالقیت وجود دارد.  امرحله احساس، ادراک و خالقیت تقسیم می کرد. ب

یده ای را که بتوانیم در یک فضای شهری یا معماری ایجاد کنیم که یک اثر یادگیری روی با این منظر، هر پد

 مردم داشته باشد، می تواند یک اثر خالقانه باشد.

 : نظريه بروسويک و گاردنر -2-17-7

بروسویک اعتقاد دارد که می توان تفکر خالق را از راه دخیل نمودن تمام افراد ذی نفع در خلق یک 

ورش دهیم. هر چقدر که به سمت استفاده از مشارکت بهره وران در تولید یک اثر کالبدی پیش رویم، به اثر پر

توسعه تفکر خالقانه در یک جامعه بها داده ایم. از نظر بروسویک فرایند توسعه خالقانه یک این معناست که به 

ده کنند در شکل گیری آن اثر نقش فضای شهری وقتی اتفاق می افتد که افرادی که می خواهند از آن استفا

داشته باشند. به این ترتیب چون تفکر جاری و ساری افراد آن اجتماع را در طراحی دخالت می دهیم به نوعی 

از خالقیت موجود در آن جامعه هم در این طراحی استفاده می کنیم. هر چند که ممکن است محصول کار 

عالیتهای شهر را به یک کارگاه عمومی تبدیل خواهد کرد. هوارد گرادنر چندان خالقانه به نظر نیاید، این گونه ف

بر این نظر بود که افراد باهوش همان افراد خالق هستند و اگر بتوانیم در شهرهای خود، فضاهایی برای ارتباط 

بیشتر مردم با طبیعت ایجاد کنیم، به نوعی به پرورش هوش فیزیکی و در نتیجه تفکر خالق کمک کرده 

 (.1811،89شیرازی زاده،ایم)

 :نظريه کلیر کوپرمارکوسو  -2-17-8

یکی از نظریه پردازانی است که توجه زیادی به فضاهای باز و بهره برداری مردم از این فضاها دارد. هم 

چنین او به نیازهای گروههای سنی و جنسی مختلف از جمله زنان، سالمندان و کودکان توجه خاص دارد. او 
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: فضاهای بازی کودکان باید حالت ماجراجویی داشته باشند. به این مفهوم که بچه ها درآن بتوانند به می نویسد

طور واقعی حس ارتفاع را با باال رفتن از یک تپه تجربه کنند. همچنین با آب و حیات وحش در ارتباط باشند.از 

برای توسعه این پارک ها بیان نمود و  مینی پارک و پارک های جیبی اصولی را سوی دیگر وی  با توسعه مفهوم

از برنامه ریزان شهری خواست که برای ایجاد فضاهای موفق تفریحی فقط به دنبال فضاهای بزرگ 

 (.29؛1833نباشند)سعیدی رضوانی،

 در جهان و ایران شهر خالقتجارب  -2-18

کنیم ، اما با نگاهی به  خالق مطالب زیادی را بیان امروزه ما می توانیم در مورد خالقیت و شهرهای

می بینیم که ایده های بسیاری همچون  -هنگامی که این جریان آغاز شد -میالدی 32گذشته یعنی سال دهه 

توجه به مقوله فرهنگ جهان شهرها،هنر، برنامه ریزی فرهنگی، منابع فرهنگی و صنایع فرهنگی مورد بحث واقع 

یع هنگامی به صورت عمومی مطرح می شود که در حیطه شده است. خالقیت به عنوان یک شاخص بسیار وس

اتفاق افتاد.برای مثال 1192تخصصی شدن بحث شهر خالق در اواسط سال تخصصی خود قرارگیرد و این 

آغاز شد و به عنوان سیاست فرهنگی کشور "پاول کیتینگ "توسط  1110در سال  "ملت خالق استرالیا "نظریه 

با ایده اتحاد ملی اموزش و  "کن رابینسون "به همین منوال نشریه ای توسط خوانده شد. در انگلستان نیز 

بوده و خالقیت را در یک  "آینده همه ما: خالقیت، هنر؛اموزش"اقتصاد از طرف دولت منتشر شد که عنوان آن 

ان اقتصاد برنامه سیاسی دقیق قرار داده اند. دران هنگام صنایع فرهنگی به صنایع خالق تبدیل شدند و پس از 

رشد  "ارتقای یافت. انتشار نوشته پرفسور ریچارد فلوریدا با عنوان 0220خالق بر اساس خالقیت در سال 

به این جهش کمک زیادی نمود و از آن هنگام تحقیقات و کنفرانس های ساالنه زیادی با  "اقتصاد خالق جامعه

(.در منابع مختلف از دره سیلیکن 81؛1810،موضوع شهر خالق در سرتاسر جهان برگزار شده است)اکبری مطلق

در کالیفرنیا،آستین و سیاتل در آمریکا، بنگلور در هند، و دابلین در ایرلند، به عنوان شرها و مناطقی که طبقه 

خالق بر توسعه انها تاثیرگذارده است نام برده می شود. عالوه بر این برخی از شهرها همچون لندن، نیویورک و 

ا شهرهای خالقی هستند ، بدین معنا که ایجاد و توسعه این شهرها بر مبنای افکار و ایده های نو امستردام ذات

 وخالق پایه ریزی شده است)همان(.
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ادینبرگ انگلستان نخستین شهری است که در مجموعه شهرهای ادبیات خالق یونسکو ثبت شده 

ه هم پیوسته از شهرهایی که در هفت ساست.برنامه شهرهای خالق را یونسکو با هدف ایجاد شبکه ای ب

موضوع ادبیات، سینما،موسیقی،هنرهای مردمی،طراحی شهری،اغذیه و هنرهای رسانه ای فعال و تاثیرگذار 

هستند اجرا می کند. به گفته این سازمان، این شبکه به توسعه توانایی های اقتصادی و تنوع فرهنگی شهرهای 

ین آلمان و بوینس آیرس آرژانتین به عنوان شهرهای خالق در زمنینه مختلف جهان کمک می کند. تاکنون برل

طراحی، سانتافو مکزیک و آسوان مصر شهرهای هنرهای مردمی)فولکلور( و پویایان کلمبیا به عنوان شهر اغذیه  

 (.WWW. opiranian.comدر فهرست شهرهای خالق یونسکو ثبت شده اند)

وان شهر خالق و دانش محور کامال مناسب به نظر می رسد و آمستردام نیز شهر شهری است که به عن

فت این عنوان بوده است. این شهر محیط خوبی را برای رشد کنونی بخش های اقتصادی فراهم یاشایسته در

کرده است. رویکرد سیاسی دولت محلی در امستردام، و دیگر شهرهای بزرگ اروپا متمرکز مشارکت همه اقشار 

و هدف ایشان تهیه امکانات پایه زندگی و تامین حداقل رفاه برای عموم شهروندان می باشد. اجتماعی می باشد 

پس می توان گفت یکی دالئل توجه به این رویکرد ایجاد مشاغل و مسکن پایدار و مناسب برای اقشار ضعیف 

 (.Musturd,2001,45اجتماع بوده است)

کو به استانداری فارس به کمیسیون ملی یونس، اسنادی مربوط کشورماندر جستجوی سابقه شهرهای 

را می توان مشاهده نمود که دران درخواشت شده مقدمات معرفی شیراز به سازمان علمی ، اموزشی و فرهنگی 

سازمان ملل یونسکو فراهم شود. در صورت عملی شدن این موضوع شیراز نخستین شهر ایران در مجموعه 

پیش از این شهر ادینبورگ اسکاتلند توانسته بود این  (.18؛1811ن،شهرهای خالق یونسکو می شود)رفیعیا

الزم است ضوابط ویژه ای عنوان را کسب کند، برای حفظ نام شیراز در بخش ادبیات شهرهای خالق یونسکو 

مانند امکان برگزاری برنامه های هنری و جشنواره های ادبی، انتشارات فعال، واحدهای ادبیات در دانشگاه، 

خانه، و فروشکاههای مهم کتاب برپا شود)همان(.در تالش برای رسیدن به شرایط شهر خالق تهران به کتاب

عنوان دومین شهر دارای شرایط مناسب در ایران مطرح می گردد. مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

بق معیاهای سازمان خالقیت و نوآوری را در فضای شهر تهران باعث توسعه و موفقیت پایتخت میداند. ط
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جهانی یونسکو شهری خالق است که از نوآوریها و توانمندیهای شهروندان در توسعه پایدار شهری استفاده کند 

و تفکر خالق شهروندان نظام بخش مدیریت شهری باشد. با تقسیم خالقیت در پنج مقیاس بین المللی،ملی، 

اختهای مناسب حهت فراهم شدن توسعه پایدار بخشی،منطقه ای و محلی باید خاطر نشان کرد که زیرس

شهری،وجود زیرساختهای فرهنگی و اقتصادی و حکمروایی خالقانه است که تهران را به استانداردهای شهر 

خالق رساند، باید توجه داشت که عامل کلیدی در رسیدن به این هدف توجه به نقش افراد خالق و نواور در 

 (.83؛1810اکبری مطلق،رونق و توسعه شهر تهران است )

 (18؛1831خالق )ماخذ:یونسکوبه نقل از آصف، شهرهای ی شبکه -1-0 جدول

 

در این بخش با توجه به تبیین مفهوم نظری و پایه های تئوریک و ویژگیهای مناطق خالق در بند قبلی ، به  

 می پردایم: خالق تحلیل برخی از تجارب جهانی

 :تورنتو-2-18-1
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همچون تورنتو که جزء شهرهای جهانی محسوب می شود اقداماتی را برای رسیدن به امروزه شهرهایی 

گام برای خود تهیه کرده که  11شهر خالق آغاز کرده اند. هم اکنون شهر جهانی تورنتو برنامه ای راهبردی در 

 (.132:  1831در حال اجراست)شورت و یونگ، 0229از سال 

 راهبردها، رویکردها، با و طوالنی به مدتی نواحی، های اریشهرد از بسیاری و تورنتو پیشین شهر

 این شدن ازیکپارچه پس ، 2000سال فوریه در .بودند دخیل فرهنگی توسعه در متنوعی، های برنامه و ابزار

 براى فرهنگی طرحی برای تهیه را جدید فرهنگی بخش شهر،هدایت شورای تورنتو،  کالنشهر قالب در نواحى

 فرهنگی طرح اصلی برای هدف دو شورا این .گرفت عهده بر آینده سال 10 شهر در فرهنگی توسعه به کمک

 در نقش فرهنگ تعریف و المللی بین فرهنگی پایتخت عنوان به برای تورنتو جایگاهی تعریف :گرفت نظر در

 به "خالق شهر" عنوان با ای اولیه کاری سند ، 2001 سال در آوریل شهر اجتماعی و اقتصادی توسعه مرکز

 از هنر، استفاده برای تورنتو نیاز به آن در که شد تسلیم شورای شهر به بررسی و بحث برای چارچوبی عنوان

 فرهنگی بین پایتخت تواند می که خالق شهری جایگاه در قرارگیری منظور به میراثی های دارایی فرهنگ، و

 ، 2002 سال نوامبر در .شد همراه محلی جامعه همشاور از ای دوره با سند این .بود پرداخته باشد، المللی

 و جذب برای میراث و فرهنگ هنر، آن اهداف با مطابق که کرد تنظیم دیگری ساله 30 طرح رسمی شورا

 دنیا در ها قویترین از یکی به شهر را این اقتصاد و کرده کمک شهر به فعال و واردان تحصیلکرده تازه حفظ

بود)فرزین  تورنتو آینده روح و قلب به میراث و فرهنگ هنر، تبدیلطرح  این ایده .یکرد م بدل

 (32؛1811پاک،

 

 

 

 

 براي شهر خالق در تورنتو: ابزار برنامه ريزي پشتیباني-2-18-1-1
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 از جمله نقشه برداری منابع فرهنگی، حکومت و توسعه یک ابزار برنامه ریزی فرهنگی و روش برای تورنتو •

 تعامل جامعه

 کسب و کار فرهنگی مکمل مناطق بهبود فرهنگی برای تشویق خوشهتوسعه  •

 اطراف امکانات عمده فرهنگ تورنتو توسعه حوزه های فرهنگی در عرصه عمومی بالفاصله •

 تورنتو خالق -بهره وری و رشد  هنر عمومی جشن خالقیت های راه اندازی آثار مهم •

 سرمایه گذاری و ایجاد شغل سهیلتاسیس سیاست ها و رویه شهرستان برای جذب و ت •

 خالقیت و نوآوری گسترش و ایجاد مراکز تعالی در سراسر شهر •

 پشتیبانی از ساخت مراکز همگرایی خالق •

 لوازم طراحی توسعه استراتژی برای تقویت خالق تورنتو و •

 ثروتایجاد شغل پرورش و تولید  سرمایه گذاری در صنایع خالق و زیرساخت های فرهنگی به •

 توسعه ابزار برای جذب و حفظ دارایی های فرهنگی و بهتوسعه پتانسیل تجاری خود •

 یکی تورنتو -فرصت های اقتصادی و ورود به مطالعه 

 حداکثر رساندن پتانسیل نیروی کار تورنتو •

 ورود و نامزدی فرصت ها برای جوانان افزایش نظارت، کارآموزی و کارآموزی •

 مراکز فرهنگی جامعه گی از طریق توسعهترویج تعامل فرهن •

گذرنامه به ارائه میزان کاهش می یابد و یا بلیط رایگان برای  تعامل جوانان از طریق توسعه یک جوانان •

 رویدادهای فرهنگی ceteicitبه تئاتر، رقص، موزه ها، جشنواره های فیلم و دیگر را  جوانان

 
 
 

رح، طرح، گسترش فرهنگ گزارش براي شهر خالق سیاست هاي اصلي، راهبردهاي ط-2-18-1-2

(2113): 
 توسعه فرهنگی ساله برای هدایت در شهرستان 11برنامه عمل  •

برنامه های اقتصادی و زیست محیطی در  گره خورده است به اجتماعی بزرگتر، -اثرات در تمام حوزه های  •

 شهرستان
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 رایی های میراث به موقعیت شهرستان به عنوان پایتختدا تاکید قوی بر استفاده از هنر، فرهنگ تورنتو و •

 فرهنگی جهانی

 افزایش سرمایه گذاری، حوادث بیشتر، ایجاد شغل، گزارش پیشرفت طرح نشان داد در مسیر برای 2112 •

 حضور و غیاب و تولید ناخالص داخلی در حال رشد گسترش

 وضعیت مالی شهرستان است ه به متوقفبا توج 2112پیشرفت شده است به طور قابل توجهی در سال  •

 (2112)استراتژی برای یک شهر خالق ... تصور کنید که یک تورنتو 

 چشم انداز جامع و مجموعه ای از توصیهئکامل مجموعه از یک 2112این ابتکار عمده در ماه جوالی سال  •

 در زمان و شامل گستردهسال و جو  2محل بیش از  سرمایه گذاری مشترک با لندن، انگلستان، پروژه •

 برنامه های تحقیقاتی

 دو شهرستانها، به عالوه بررسی بین المللی بهترین تمرکز بر استفاده از تحقیق و گفتگو در سراسر بود •

 رسانه های صنایع، از جمله فیلم و تلویزیون، کتاب و مجالت، شیوه، به منظور افزایش رشد هنر و خالق

 معماری دیجیتال تعاملی، و طراحی و

طراحی پیشبرد عنوان : ساخت لینک مردم، شرکت، فضا، قابلیت اتصال :توصیه تحت چهار تم تعیین شد •

 (2112)و توسعه اقتصادی  وسیله ای برای نوآوری

 بخش اطالعات در شهر تورنتو گزارش اصلی توسط تحقیقات اقتصادی و کسب و کار •

 کشف علمی ه همان اندازه در طراحی خوب به عنوان بر اساستجاری است ب این نکته را که نوآوری موفق و •

 از نظر اندازه و تخصص اما این ظرفیت طراحی شده است تورنتو دارای بخش طراحی به خصوص قوی در •

 صنایع به عنوان موثر به عنوان آن می تواند توسط مشتریان محلی در محدوده مورد استفاده

طرح  ارائه شده به کسب و کار، دولت و صنعت طراحی استفاده میتوصیه برای رسیدگی به این شکاف  •

 (2112)تورنتو  nteiiSراهبردی برای مبتنی بر صنعت 

برای حمایت از نگهداری از تورنتو به عنوان صفحه نمایش  دولت باید طراحی و سیاست ها و برنامه چین •

 کانادا

 همترین مرکز جهان از فیلم و رسانه های دیجیتال تعالیم تورنتو باید در تبدیل شدن به کانون انگلیسی زبان •

 در شهر باید نسبت به جذب باال پایان فیلم کار می کنند وتولیدات تلویزیونی و سرمایه گذاری •

 اثرات، اثرات بصری، توسعه نرم افزار های تخصصی شهر باید ادامه به نوآوری و در اکسل ویژه •

 و کار صدا
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 :ونکوور -2-18-2

 شهری، توسعه مهم عناصر از یکی به عنوان فرهنگ، از خود دیرهنگام حمایت به ونکورو شهر

 ریزی برنامه قالب در که گردد می باز 1960 دهه به فرهنگی ریزی برنامه به شهر بودن متعهد .است معروف

 باقی آن گیتوسعه فرهن زمینه در ها تالش برای اصلی فلسفه عنوان به و انجام شد زمینه اجتماعی در

 تصویب را فرهنگی اهداف که شورایی) دارد که ای گسترده فرهنگی های سیاست و ها طرح ونکوور.ماند

 قابل و باز خالق، شهری قالب شهر در آینده از: تضمین عبارتند اهداف این کند. می را هدایت میکند(آن

برای گسترده ترین مشارکت  و فرهنگی موضوعات از گسترده تری طیف هنرمندان، برای برای دستیابی

 شده است، تهیه 1993 سال در که ونکوور "خالق شهر به سوی" گزارش در  (.32؛1811مردم)فرزین پاک،

 است: مطرح زیر انداز چشم

 پرورش برای تواناییش و آن شناختی اهمیت زیبایی دلیل به هنر، احترام که است جایی خالق شهر

 مورد شکلی هر به خالقیت بیان شده و شمرده غنیمت فرهنگی تنوع هک جایی است؛ ارتباطات و ادراک قوه

 عنوان به هنرها ببرند، خالق بهره های فعالیت از خود روزمره زندگی در توانند می افراد یگیرد، م قرار تشویق

 می شناخته عصر اطالعات در قیمتى مهارتی عنوان به خالقیت و هستند مطرح آموزشی های ضرورت از یکی

 با خود و اجتماعی عقالنی روحی، منافع دلیل به بلکه اقتصاد در مهمشان نقش دلیل به تنها نه هنرها وشود

 "شوند می محسوب ارزش

 دهه اوایل در شهر این در هنری ابتکارهای بروز تسریع کننده عامل به ونکوور، در خالق شهر به نگرش این

 نود

 در نیز تورنتو کالنشهر شورای مشابه طور به .نکوورمبدل شدو در شهری ریزی برنامه فرایندهای در طنینی و

 امروز فرهنگی مهم اسناد .داشت خالق به شهر نگر کلی دیدگاهی که ساخت منتشر سندی 1990 اواسط دهه

 و اوتاوا جمله از دیگر بسیاری شهرهای .است پیشینه این از برگرفته خالق، شهر خصوص در شهر دو این

 (.11؛1811هستند)داکسبری، موضوع این کار روی لحا در نیز هالیفاکس
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 :سئول شهر خالق طراحي -2-18-3

 حمایت متنوع های سیاست و بالقوه خالقیت غنی، فرهنگی میراث به باالیی بسیار امتیاز یونسکو

 انتخاب :گفت هون  سِ  اُ سئول شهردار .کرد اعطا سئول شهر به را طراحی طریق از شهری توسعه از کننده

 اجرای برای المللی بین حمایت و ارزیابی دهنده نشان طراحی، برای یونسکو خالق شهر عنوان به ولسئ

 (.http://www.koreatimes.co)سئول است طراحی

مراهی ه مرتبط های پروژه در را سازمان این آرم یونسکو، از استفاده ضمن تواند می سئول اکنون هم

 ضمن شهر این شهرداری .گذارد اشتراک به شهرهای خالق دیگر با را فرهنگی اطالعات و ها برنامه و کرده

 خالق شهرهای شبکه نالمللی همایش بی امسال یونسکو، طرف از کره ملی با کمیسیون ای نامه تفاهم امضای

 و اقتصادی اجتماعی، توسعه براى ارتقای 2004 سال در یونسکو خالق شهر شبکه .کند می برگزار را

 شهر هر های خالقیت و فرهنگی میراث آن کار مبنای که است کرده کار به آغاز جهان شهرهای فرهنگی در

 تنوع ایجاد برای یونسکو مأموریت به خود، محلی خالق انداز چشم ارتقای ضمن عضو، شهرهای .باشد مى

 ادبیات، طراحی، مختلف رشته هفت به کویونس خالق شهرهای شبکه اعضای .کنند می کمک فرهنگی

 دیگر  .اند شده بندی دسته آشپزی هنر و ای رسانه هنرهای قومی، وهنرهای دستی صنایع فیلم، موسیقی،

 و شنزن ناگویا، مونترال، کوبه، آیرس، بوینس برلین، :از عبارتند طراحی زمینه در شبکه این عضو شهرهای

 (.32: 1811شانگهای)تاج بخش،
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. 
 :پروژه و طرح شهر شانگهاى -2-8-1

 

 از بسیارى .است شده شناخته جذاب جهان شهر دومین لندن، از پس چین شرق در شانگهاى

 را جهان شهر ترین جذاب رتبه نخست شهر این دلیل همین به و دارند زیادى عالقه به لندن جهان بازرگانان

 اقتصادى با مدرن شهر یک شانگهاى را نظرسنجى، مورد افراد از درصد 42 به نزدیک .است آورده دست به

 سنى مسلمان آنها دین اکثریت و است ترکى بیشتر منطقه این مردم زبان اند. توسعه دانسته به رو و پیشرفته

بین  نمایشگاه به مربوط که است 2010 شانگهاى اکسپو منطقه حاضر حال در شهر این جالب نکات از .است

 (111: 1811اشد)خسروی،ب مى 2010 در سال المللى

 سازمان از توانست ، 2010 اکسپو در هاى فراوان خالقیت و ابداعات ارائه دلیل به شانگهاى شهر

 .کند ثبت جهان خالق ( شهرهاى پروژه و طرح شهر ) لیست در را خود نام و بگیرد عنوان را یونسکو،

 و ابداعات کشور، این تا شد سبب و کرد عمل براى چین پرتابى سکوى عنوان به واقع در 2010 اکسپوى

توسعه  و جدید هاى طرح ارائه با تا دارد قصد شانگهاى.گذارد جهانیان تماشاى به را خود اختراعات جدید

 زمینه این در حدى به است امیدوار و شود اقیانوسیه تبدیل و آسیا منطقه شهر خالقترین به خالق، صنایع

 گهاى را به برند)ابداع در شانگهای( تغییر بدهد)همان(.شان برند ساخت بتواند که پیشرفت کند
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 :بارسلونا -2-18-5

 خالقی در بارسلونا، تعدادی از عناصر کلیدی وجود دارد که این شهر را به عنوان یک مرکز عمده

مراکز نمایان کرده است. بارسلونا به عنوان یکی از بزرگترین اجتماعات دانشگاهی در اروپا، میزبان بسیاری از 

هایی بوده که بر ی پارک علم و فناوری است که جایگاه شرکتو فناوری و یک شبکه (R&D) تحقیق و توسعه

های ارتباط از راه دور از کیفیت بسیار کنند. در این شهر، زیرساختهای مهندسی کار میروی فناوری و گستره

ال جذب شهر گردیده و به دلیل باال بودن ی انسانی نخبه و با شایستگی باباالیی برخودار است. سرمایه

ای که بر روی صنایع های منطقهشوند. شرکتدهد، در آن شهر پایدار ساکن میاستانداردهای زندگی که ارائه می

 22/03دهند، کنند و نیز آن صنایعی که خدمات دانایی محور ارائه میی باال و متوسط رو به باال، کار میفناورانه

ی شهری آن، سازندگان تجهیزات بارسلونا و ناحیه .کشور اسپانیا را به خود اختصاص داده استدرصد از کل 

در اسپانیا بازی  ICT ای که نقش مهمی را در توسعه و به کارگیریهای برجستهالکترونیک و دفاتر شرکت

که  Barcelona@00ی یهکنند را به خود جلب کرده است. شهر، مانند الگویی در اسپانیا است. زیرا از ناحمی

ی های خدماتی برجسته که ریشه در مقوله-ی گسترده شرکتی تعالی فناوری و نوآوری است تا شبکهناحیه

ی طوالنی در آموزش و کسب و کار در ارتباطات راه دور دارند، در این شهر خودنمایی کارآفرینی و سابقه

های تحقیق و ها، آزمایشگاهز پژوهشی با جدیدترین تکنولوژیهای پر اعتبار، مراککنند. بارسلونا، دانشگاهمی

های پیشاهنگ -های فناوری جهت جذب پروژهی پروژهو نهادهای میانجی که مشوق توسعه (R&D) توسعه

جدید در صنعت دیجیتال از طریق انتقال دانایی هستند را در خود جا داده است. این شهر، به خوبی از اهداف 

ردی کسب و کار شهری برآمده است و هم اکنون طرح دوم را توسعه داده است. به صورت اولین طرح راهب

 اند شاملویژه، مواردی که مدّنظر قرار گرفته

 های ی انسانی؛ پیوند میان پژوهش و مراکز آموزشی و بخشآموزش، تربیت و آماده سازی سرمایه

 تولیدی 

  جهانی سازی رقابت و نوآوری 

 های همکاری میان بخش طراحی راهبردی کالن شهرهای پویا با ویژگی سیستمی کاربرد فزاینده

 دولتی، رهبری و دولت محلی  -خصوصی 
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  تمرکز بر راهبردهای وابسته به خالقیت 

شهر دانایی  .های راهبردی آن استی این شهر در گزینشاز ویژگی برجسته خالق مفهوم شهر 

کار است که مسئولین شهر و شهروندان به آن پر انعکاس است و آش“ برند”بارسلونا یک 

 (.1811شیرازی زاده،)بالندمی

 

 :جمع بندي و نتیجه گیري -2-8-6

جامعه و توسعه جمله مباحث جدید در حوزه مطالعات شهری است که در رسیدن به  ازشهر خالق 

شهرهای خالق و نوآور به  دانایی محور همواره مورد تاکید قرار گرفته است. بیشتر ادبیاتی که در زمینه های

نکارش درآمده اند، عالوه بر نقش خالقیت در رشد و شکل دهی شهر ، به این نکته نیز تاکید دارند که با حذف 

محدودیت ها و موانع )فیزیکی،اجتماعی و فرهنگی و...( از شهرها، خالقیت تبدیل به نیروی محرکه رشد و 

ر فصل حاضر در رابطه با خالقیت و فضاهای شهری و شبکه د توسعه شهرها، مناطق و ملت ها خواهد شد.

شهرهای خالق مبانی و مفاهیم مربوطه ارائه شد با پشتوانه نظری تبیین شده می توان گفت شهرها بستری برای 

فضاهای خالق هستند  و برای همه شهروندان باعث بروز زمینه های خالقیت شهروندی و تفکر می شود که بر 

لیتهای همه شمول و مشارکتی نظیر رویدادهای موسیقی، رستورانها،نمایشگاههای هنری، اساس اصول فعا

فرهنگ و دانشگاهها ،آموزش دهنده بودن و خالق بودن مبلمان شهری و کاربریهای اطراف هر فضا، برنامه 

یری روی ریزی و طراحی شده باشد. به عبارتی پدیده های مشارکتی و اموزش دهنده در جهت ایجاد اثر یادگ

مردم و بروز اثر خالقانه بر روی آنها دارند و فرصت بروز تفکر خالقانه را نیز به آنها می دهند. بدین ترتیب 

مدل تحلیلی که چگونگی سلسله مراتب میان مفاهیم ، ابعاد و شاخص ها  را نشان می دهد به صورت دیاگرام 

 در ذیل نمایش داده شده است:
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 ی تحقیق: مدل مفهوم 9-0شکل
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 فصل سوم

 روش اجراي تحقیق
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 فصل چهارم

 تحلیل يافته ها
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 فصل پنجم

ه هاآزمون فرضی و نتیجه گیري  
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 :ماخذمنابع و 

 الف : منابع فارسي:

؛  ق اسالمیعامالت اجتماعی، راهبردی بسوی ارتقاء سطح کیفی شهر خال(، ت1831ابراهیمی؛احدنژاد) .1

نخستین همایش ملی شهرهای خالق و توسعه پایدار اصفهان، شهرهای خالق و مشکالت اجتماعی، 

 اصفهان

 .نیلوفر انتشارات: تهران. خالقیت و ابداع همگانی استعداد پرورش ؛ (1375) ا, اسبورن .0

 0،شماره 8(،شهر تاریخی قزوین،نشریه پزوهشهای علوم تاریخی؛دوره 1812اشراقی،احسان) .8

(؛بررسی ابعاد نظریه شهر خالق و تاثیر ان بر توسعه شهری پایدار با تاکید 1810اکبری مطلق،مصطفی) .1

 اردیبهشت 09بر تجارب جهانی،همایش ملی شهرسازی و توسعه شهری پایدار، بوکان،

 تبلیغات کل خالق، اداره صنایع تا فرهنگی صنایع (، از1831فناوری )آصف(، ) و صنعت اندیشکده .2

 قم یاسالم

؛نشریه شهرداریها،سال طراحی برای یونسکو منتخب خالق شهر (،سئول1811تاج بخش،مهین) .9

 122یازدهم،شماره 

 ، تابستان11پارسی،حمید رضا،شناخت محتوای فضای شهر،نشریه هویت ،شماره  .1

 10 شماره / یازدهم نشریه شهرداریها، سال خالق، شهر خالق؛ (،اندیشه1811خسروی،ندا) .3

(،جزوه برنامه ریزی شهری و منطقه ای،گرئه شهرسازی، دانشگاه تربیت 1810اشم)داداش پور، ه .1

 مدرس

(،بررسی نقش تنوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خالق و 1812ربانی خوراسکانی و همکاران،علی) .12

 ، بهار01نوآور)مورد شهر اصفهان(،جغرافیا و توسعه،شماره 

 ، سال یازدهم122ی خالق، شهرداریها، شماره و شهرها (،در آمدی بر مناطق1831رفیعیان، محسن) .11
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 122(، شهر خالق،نشریه شهرداریها، سال یازدهم، شماره 1811سعیدی، هادی) .10

(،روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و اموزش،چاپ اول ، تهران، 1839سیف؛علی اکبر) .18

 نشر دوران

 پایه بر شهری عمومی فضاهای در عیاجتما حیات ایجاد و سازی (،بازنده1831صداقت جهرمی،سعید) .11

قزوین؛اولین همایش  شهر در "ایران خیابان اولین"، سپه خیابان :موردی مطالعه آنها هویت تقویت

 بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده،مشهد

(، بررسی میزان تحقق پذیری شهر خالق )مقایسه تطبیقی بین 1810ضرابی و همکاران، اصغر) .12

شهری و معیارهای ایجاد شهر خالق)مطالعه موردی:یزد(،نشریه جغرافیا و  شاخصهای توسعه پایدار

 توسعه فضای شهری، سال اول ، شماره یک، پاییز و زمستان

(،بررسی شاخصهای شکل گیری شهر خالق)مطالعه موردی: 1811غریب ، امید  و علی حسین پور) .19

 مشهد(، دومین کنفرانس ملی دانشجویی، دانشگاه فردوسی مشهد.

 شهری؛ مطالعات توسعه در فرهنگی رویکردی خلّاق، (،شهرهای1810بانی و همکاران، رسول)قر .11

 بهار یازدهم، شماره سوم، خشک سال مناطق جغرافیایی

 (،پیوند محیط خالق با شهر، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران1811شهابیان، پویان) .13

 م اقتصادی، ترجمه ابوالفضل مشکینی(،شهرها و نظا1831شورت،جان رنه و یونگ هیون، کیم) .11

 01-19(،دوران های شهر خالق،مجله شهرداریها،1831محمدی،کمال) .02

(، سطح بندی مناطق پانزده گانه شهر اصفهان از لحاظ شاخص های 1818مختاری ملک آبادی،رضا) .01

پنجم،  شهر خالق با استفاده از مدل برنامه ریزی منطقه ای، مجله پزوهش و برنامه ریزی شهری، سال

 شماره شانزدهم، بهار
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 تأکید خلّاقیت با سوی به حرکت نظر از سردشت شهر محالت بندی (، رتبه1818موسوی، میر نجف ) .00

 بهار ، 10 شماره منطقهای، - شهری آمایش و ؛ جغرافیاANPو تاپسیس از استفاده با خلّاق شهر تحقق بر

ق)مبانی و شاخص ها(،دانش شهر، شماره (، شهر خال1810مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) .08

 ؛مرداد ماه119

، مجله 8(؛ شهرهای خالق، مکان های پرورش یافته در اقتصاد دانش، شماهر 1812هاسپرز، گرت جان) .01

 09-82رشد و  آموزش جغرافیا،ص 
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